
Problem poddany ocenie Trybunału, związany ze skutkami 
upływu terminu związania ofertą, ma niebagatelne znacze-
nie dla praktyki prowadzenia postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego, w tym na możliwość wyboru ofer-
ty wykonawcy, której termin związania upłynął, jak również 
na sytuację procesową wykonawcy na etapie postępowania 
odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem 
powszechnym. Niejednokrotnie zamawiający stają w prakty-
ce przed pytaniem, co zrobić z ofertą, której termin związa-
nia upłynął, czy możliwe jest dokonanie wyboru tej oferty, 
jeżeli jest najkorzystniejsza, czy przeciwnie – zachodzi prze-
słanka do odrzucenia oferty bądź wykluczenia wykonawcy 
z postępowania.

K
IO dostrzegła istniejący problem, 
a przede wszystkim podjęła dzia-
łania dla jego ostatecznego roz-
strzygnięcia1. Zagadnienie doty-
czące skutków upływu terminu 

związania ofertą, nie doczekało się bowiem 
wypracowania jednolitej linii orzeczniczej 
i zarówno w orzecznictwie KIO, jak i sądów 
okręgowych, wykształciły się dwa przeciw-
stawne poglądy, każdy poparty bogatą i rze-

1 Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 r., sygn. 
akt KIO 2155/16, KIO przedstawiła Trybunału 
Sprawiedliwości do rozstrzygnięcia następujące 
pytania:

„Czy art. 2 dyrektywy 2004/18, przy zastosowa-
niu również zasady proporcjonalności, należy 
interpretować w ten sposób, że:

1. a) przepis ten zezwala na wykluczenie wykonawcy 
z postępowania lub odrzucenie jego oferty z powodu 
upływu terminu związania ofertą, w przypadku 
gdy sankcja taka nie wynika wprost i bezpośrednio 
z przepisów prawa ani warunków udzielenia 
zamówienia opisanych przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a wykonawca 
jest zainteresowany zawarciem umowy,
b) pomimo niedokonania oficjalnej czynności 
wykluczenia wykonawcy z postępowania lub 
odrzucenia jego oferty, o której mowa w [lit. a)], 
przepis ten zezwala na uznanie, że oferta 
wykonawcy wygasła z powodu upływu terminu 
związania ofertą i tym samym przestała istnieć 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zatem 
nie można zawrzeć z nim umowy (istnieje zakaz 
zawarcia umowy), choć wykonawca jest takim 
zawarciem umowy zainteresowany, gdy uznanie 
wygaśnięcia oferty i zakaz zawarcia umowy nie 
wynika wprost i bezpośrednio z przepisów prawa 
ani warunków udzielenia zamówienia opisanych 
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia?
2) Czy art. 2 dyrektywy 2004/18, z zastosowaniem 
również zasady proporcjonalności, należy 
interpretować w ten sposób, że zezwala on na 
żądanie przez zamawiających utrzymania przez 
wykonawców ważności wniesionego wadium 
zabezpieczającego ofertę, bez możliwości przerwy, 
aż do chwili zawarcia umowy, bez określenia 
w przepisach, ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
maksymalnego, racjonalnego okresu, w którym 
wykonawcy zobowiązani są do utrzymania 
ważności wniesionego wadium?”.
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czową argumentacją2. Zgodnie z pierwszym 
stanowiskiem, upływ terminu związania 
dyskwalifikuje ofertę, jak i eliminuje same-
go wykonawcę z dalszego postępowania3. 
Drugi, przeciwny pogląd, stoi na stanowisku, 
że upływ terminu związania ofertą, ani nie 
skutkuje brakiem możliwości jej wyboru, ani 
nie jest okolicznością uprawniającą do wy-
kluczenia wykonawcy z postępowania4. Za 
reprezentatywny w tym zakresie może zostać 
uznany wyrok Sądu Okręgowego w Warsza-
wie z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. XXIII Ga 
924/14, w której sąd dokonał najszerszej ana-
lizy i wykładni instytucji związania ofertą 
terminem w systemie zamówień publicznych, 
stwierdzając m.in., że:

„z uwagi na specyfikę postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz swoisty charakter oferty złożonej 
na gruncie przepisów ustawy Pzp nale-
ży uznać, iż upływ terminu związania 
ofertą nie przesądza o nieskuteczności 
oferty”.

Podobny pogląd wyraził Sąd Okręgowy 
w Lublinie w wyroku z dnia 17 stycznia 
2013 r., sygn. IX Ga 392/13, w uzasadnieniu 
którego stwierdzono m.in., że:

„żaden z obowiązujących przepisów usta-
wy Pzp nie daje podstaw do twierdze-
nia, że nie jest możliwe rozpatrywanie, 
ocena i wybór oferty, w tym podstaw do 
wykluczenia wykonawcy z postępowa-
nia w przypadku, gdy upłynie termin 

2 Istniejące rozbieżności dotyczą sytuacji, gdy 
upływ terminu związania ofertą nastąpił przed 
wyborem oferty najkorzystniejszej. Sytuacja, gdy 
upływ terminu związania ofertą nastąpił już po 
wyborze, została rozstrzygnięta postanowieniem 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.02.2010 r., 
sygn. akt SK 22/08, w którym wyrażono stanowi-
sko, że upływ terminu związania ofertą nie stanowi 
przeszkody w zawarciu ważnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
3 Przykładowo: wyrok SO w Rzeszowie 
z 21.12.2010 r., sygn. VI Ga 240/10; wyrok SO 
w Łodzi z 21.09.2012 r., sygn. XIII Ga 379/12; 
wyrok SO w Tarnowie z dnia 13.02.2014 r., sygn. 
I Ca 495/13. 
4 Przykładowo: wyrok SO w Warszawie 
z 19.06.2015 r., sygn. XXIII Ga 729/15, postano-
wienie SO w Rzeszowie z 16.02.2011 r., sygn. VI 
Ga 192/10, wyrok SO w Poznaniu z 16.02.2012 r., 
sygn. X Ga 706/11.

związania ofertą. Po upływie terminu 
związania, oferta nadal pozostaje ofertą. 
Ustawa Pzp nie zawiera również regulacji 
umożliwiających pominięcie oferty nie 
podlegającej odrzuceniu”.

Warto także odnotować pogląd wyrażony 
w niedawnym wyroku Sądu Okręgowego 
w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. 
XIII Ga 40/17, który stwierdził m.in., że:

„regulacja prawa zamówień publicznych 
zawiera w zakresie zawieszenia terminu 
związania ofertą niewątpliwie lukę, gdyż 
nie uwzględnia przy przedłużeniu tego 
terminu możliwości wniesienia skargi na 
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. 
Nie ma zaś logicznego wytłumaczenia, 
dlaczego po wniesieniu skargi sytuacja 
skarżącego miała by ulec zmianie na jego 
niekorzyść, w tym znaczeniu, że nie był-
by już związany ofertą”.

Upływ terminu związania ofertą nie został 
uznany za okoliczność wyłączającą mery-
toryczne rozpoznanie skargi i stanowisko 
to wymaga tym bardziej sygnalizacji, gdy 
weźmie się pod uwagę, że wcześniejsze 
orzeczenia Sądu Okręgowego w Łodzi 
przyjmowały optykę charakterystyczną dla 
pierwszego z wyżej scharakteryzowanych 
stanowisk.

orzeczenie Trybunału
Mogłoby się wydawać, że po skierowaniu 
przez KIO pytania prejudycjalnego i udzie-

leniu – glosowanym postanowieniem – od-
powiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości, 
zamknięty zostanie, istniejący w tej materii, 
etap niepewności prawnej. Trybunał wyraź-
nie wskazał bowiem, że

„Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicz-
nych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi oraz zasadę równego traktowania 
i obowiązek przejrzystości należy inter-
pretować w ten sposób, że stoją one na 
przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy 
z postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego wskutek niespełnienia 
przez tego wykonawcę obowiązku, któ-
ry nie wynika wyraźnie z dokumenta-
cji przetargowej”.

Komentarz
Przyjętej przez Trybunał oceny, wyrażonej 
w tezie glosowanego postanowienia, nie po-
winno się, w ocenie Autora, zawężać jedynie 
do obowiązków przewidzianych w „doku-
mentacji przetargowej”. Przyjęcie takiego 
spojrzenia mogłoby prowadzić do wniosku, 
że w sytuacji, gdy w dokumentacji przetar-
gowej zamawiający wyraźnie nałożył na 
wykonawcę obowiązek przedłużenia termi-
nu związania ofertą, to brak przedłużenia 
terminu, a w konsekwencji upływ terminu 
związania ofertą, daje prawo do wyelimi-
nowania wykonawcy z postępowania. Ak-
ceptacja takiej możliwości równałaby się 

Żaden z obowiązujących przepisów  

ustawy Pzp nie daje podstaw do twierdzenia,  

że nie jest możliwe rozpatrywanie,  

ocena i wybór oferty,  

w tym podstaw do wykluczenia wykonawcy 

z postępowania w przypadku,  

gdy upłynie termin związania ofertą.
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przyznaniu zamawiającemu prawotwórczej 
kompetencji, w tym uprawnienia do kształ-
towania obowiązków i skutków zaniecha-
nia tych obowiązków, pomimo braku jasnej 
regulacji w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego.

Na tezę postanowienia Trybunału należy, 
zdaniem Autora, spojrzeć szerzej. W uza-
sadnieniu postanowienia Trybunał wskazał 
bowiem, że odpowiedzi na pytania przed-
stawione przez sąd odsyłający, (KIO) można 
wywieść w sposób jednoznaczny m.in. z wy-
roku Trybunału z dnia 2 czerwca 2016 r., 
C-27/15, w którym to orzeczeniu Trybunał 
stwierdził, że zasada równego traktowania 
i obowiązek przejrzystości w przetargach 
publicznych, sprzeciwia się wykluczeniu 
wykonawcy za niedopełnienie obowiązku, 
który nie wynika wyraźne z dokumentacji 
przetargowej lub obowiązującej krajowej 
ustawy, lecz z wykładni tej ustawy i tej do-
kumentacji, a także z uzupełnienia przez 
krajowe organy administracji lub sądownic-
twa administracyjnego występujących w tej 
dokumentacji luk.

Trybunał zaakcentował, że brak możliwo-
ści obciążania wykonawcy negatywnymi 
skutkami, tym bardziej powinien przyświe-
cać decyzjom zamawiającego, gdy – tak jak 
w przedmiocie skutków upływu terminu 
związania ofertą – „z powodu rozbieżnych 
stanowisk w orzecznictwie krajowym waru-
nek, którego przestrzeganie jest wymagane, 
nie wynika nawet z wykładni właściwych 
uregulowań dokonywanej przez właściwe 
sądy5”.

W zakresie skutków upływu terminu zwią-
zania ofertą, przepisy ustawy Pzp nie za-
wierają regulacji, która wprost stanowiłaby 
o tym, że oferta, której termin związania 
upłynął, przestaje być ważna i nie może zo-
stać wybrana przez zamawiającego. Sank-
cyjny charakter przepisów regulujących, 
czy to podstawy odrzucenia oferty, czy 
wykluczenia wykonawcy z postępowania, 
przemawia przeciwko stosowaniu wykładni 
rozszerzającej. Jednocześnie w krajowym 
orzecznictwie nie udało się wypracować jed-
nolitej wykładni w tym zakresie, przeciwnie 
– na co wskazano wcześniej – zarysowały 
się dwa przeciwstawne stanowiska. Już sam 

5 Teza nr 26 glosowanego postanowienia. 

fakt zaistnienia tego rodzaju rozbieżności 
stanowi wystarczający argument, by „nie 
karać” wykonawców i obciążać ich kon-
sekwencjami niejasnych przepisów prawa. 
Skoro w samym orzecznictwie nie ma ja-
sności, co do sposobu wykładni prawa, to 
prymat powinno przyznawać się tzw. życz-
liwej interpretacji (beninga interpretatio).

Stanowisko przyjęte przez Trybunał w glo-
sowanym postanowieniu można tym samym, 
zdaniem Autora, streścić w ten sposób, że 
z uwagi na brak wyraźnych przepisów pra-
wa, oraz ze względu na brak usunięcia za-
istniałych wątpliwości w drodze wykładni 
sądów krajowych, upływ terminu związania 
ofertą nie powinien stanowić podstawy do 
wykluczenia wykonawcy z postępowania, 
ani nie stanowi przeszkody w wyborze ofer-
ty tego wykonawcy6.

Należy odnotować, że wskutek nowelizacji 
ustawy Pzp7, zmieniły się podstawy wyklu-
czenia z postępowania. Z dniem 28 lipca 
2016 r., przestał obowiązywać art. 24 ust. 
2 pkt 2 ustawy Pzp, na podstawie którego 
niejednokrotnie dochodziło do wyklucze-
nia wykonawcy z postępowania z uwagi na 
upływ terminu związania ofertą8. Ustawa 
nowelizująca wprowadziła natomiast nowy 
katalog podstaw odrzucenia oferty. Zgodnie 
z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, zamawia-

6 Artykuł, podobnie jak glosowane postanowienie 
TS, nie koncentruje się na sytuacji, gdy wykonawca 
został wezwany przez zamawiającego do przedłu-
żenia terminu związania ofertą, na co nie wyraził 
zgody. Wówczas wykonawca sam eliminuje się 
z postępowania i w tym zakresie nie ma wątpli-
wości. Problem z terminem związania ofertą ma 
swe źródło m.in. w tym, że zamawiający niejedno-
krotnie nie wzywali wykonawców do przedłużenia 
terminu związania ofertą stosownie do art. 85 ust. 
2 ustawy Pzp, a wykonawcy sami bez wezwania 
nie dokonywali tego przedłużenia (co niejedno-
krotnie nie było działaniem celowym, lecz nie-
dopatrzeniem, a wykonawcy podtrzymywali wolę 
pozostawania związanymi ofertą, w tym poprzez 
czynności faktyczne i prawne, m.in. w postaci 
wniesienia odwołania na decyzję o odrzuceniu 
oferty bądź wykluczeniu z postępowania). 
7 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U.2016.1020), dalej: 
„ustawa nowelizująca”. 
8 W orzecznictwie stosowany był także art. 89 ust. 
1 pkt 1 ustawy Pzp. 

jący odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie 
wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 
2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, wyko-
nawca samodzielnie lub na wniosek zama-
wiającego, może przedłużyć termin związa-
nia ofertą, z tym że zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na prze-
dłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zestawienie obu tych przepisów, nasuwa 
wniosek, że odrzuceniu podlega oferta, 
względem której zmawiający zwrócił się do 
wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłu-
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żenie terminu związania ofertą, po którym 
to wezwaniu zamawiającego, wykonawca nie 
wyraził zgody na owe przedłużenie. Brzmie-
nie przepisów, podobnie jak w poprzednim 
stanie prawnym, nadal nie wskazuje wy-
raźnie, że odrzuceniu podlega oferta także 
w sytuacji, gdy wykonawca samodzielnie nie 
przedłużył terminu związania ofertą (gdy za-
mawiający nie zwracał się o wyrażenie zgody, 
o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).

W tej sytuacji, przedstawiony w glosowa-
nym postanowieniu Trybunału pogląd, iż 
nie powinno karać się wykonawcy za nie-
dopełnienie obowiązku, który nie wynika 
wyraźnie z przepisów prawa, zwłaszcza, 
gdy istnieją w tym zakresie rozbieżności 
w sądowej wykładni przepisów, skłania do 

Problematyka skutków upływu terminu 
związania ofertą warta jest definitywnego 

rozwiązania. Istniejące w tej materii 
rozbieżności w orzecznictwie sądów 

powszechnych, mogą stanowić asumpt 
do przedstawienia tego zagadnienia do 

rozstrzygnięcia przez sąd Najwyższy. 
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wniosku, że brak samodzielnego przedłu-
żenia terminu związania ofertą, skutkujący 
upływem tego terminu, nie stanowi pod-
stawy do odrzucenia oferty. Wniosek ten 
uzasadnia także fakt, że Trybunał odnosił 
się do uchybienia obowiązkowi, podczas, 
gdy ustawa Pzp nie nakłada na wykonawcę 
obowiązku samodzielnego przedłużenia ter-
minu związania ofertą. Przepis art. 85 ust. 
2 ustawy Pzp nie stanowi, że wykonawca ma 
obowiązek samodzielnie przedłużyć termin, 
ale stanowi jedynie o „możliwości” przedłu-
żenia terminu.

W tym stanie rzeczy, jak wskazano wcze-
śniej, wydawałoby się, że glosowane posta-
nowienie Trybunału – nawet w zmienionym 
stanie prawnym, wynikającym z nowelizacji 

„Powyższe ustalenie Trybunału w świe-
tle obowiązujących w polskim porządku 
prawnym przepisów nie ma jednak za-
stosowania do wykluczenia wykonawcy 
z udziału w postępowaniu lub odrzuce-
nia jego oferty z powodu upływu termi-
nu związania ofertą, a także możliwości 
zawarcia umowy z wykonawcą mimo 
upływu terminu związania ofertą (…) 
Obecnie w przypadku upływu termi-
nu związania ofertą przepis art. 89 ust. 
1 pkt 7a ustawy przewiduje odrzucenie 
oferty. Przepis ten odsyła do przepisu 
art. 85 ust. 2 ustawy, który wyraźnie 
stanowi, że wykonawca może tak na 
wniosek zamawiającego jak i samodziel-
nie przedłużyć termin związania ofer-
tą. Nieprzedłużenie tego terminu w obu 

ustawy Pzp – przetnie wątpliwości i stan 
niepewności prawnej w zakresie skutków 
upływu terminu związania ofertą, a za-
mawiający będą mieć jasność, co do braku 
podstaw do dyskwalifikowania oferty z tego 
tylko względu.

Niepewność jednak pozostaje. Należy od-
notować, że na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych zamieszczono informację na 
temat glosowanego postanowienia Trybu-
nału9. W opublikowanym materiale wskazano 
m.in., że:

9 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file-
/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-Safe-
road-Kabex.pdf.
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Upływ terminu związania ofertą – glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-35/17

przypadkach jest równoznaczne z rezy-
gnacją wykonawcy z dalszego udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego, czy też, używając 
terminologii ustawy, niewyrażeniem 
przez wykonawcę zgody na przedłuże-
nie terminu związania ofertą. Przepis 
ten nie powinien sprawiać problemów in-
terpretacyjnych, a ewentualna odmienna 
jego wykładnia może wynikać jedynie 
z błędnego rozumienia znaczenia i celu 
tej regulacji (…) Nie można zatem w spo-
sób zasadny twierdzić, że wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 
i odrzucenie jego oferty z powodu upły-
wu terminu związania ofertą, zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego z takim wykonawcą, czy żądanie 
przez zamawiającego, by wykonawca 
przedłużył okres ważności wadium na 
przedłużony okres związania ofertą, nie 
znajdują oparcia w przepisach prawa. 
Tymczasem pytania zadane przez sąd 
odsyłający opierały się na takim błęd-
nym założeniu”.

Nastąpił więc powrót do punktu „wyjścia”. 
Trudno przesądzać, w jakim kierunku pój-
dzie orzecznictwo, jak zostaną „zaadop-
towane” tezy glosowanego postanowie-
nia Trybunału, pogląd UZP i czy dojdzie 
do skonsolidowania wykładni w jednym 
kierunku, czy podobnie jak wcześniej do 
utrzymania dwóch odmiennych koncepcji. 
Trybunał wypowiedział się jednoznacznie 
i – w ocenie autora – przepisy ustawy Pzp nie 
zawierają wyraźnej podstawy do odrzucenia 
oferty z uwagi na upływ terminu związania. 
W konsekwencji, nie powinno odrzucać się 
ofert, których termin związania upłynął, ani 
nie jest to przeszkoda do zawarcia umowy. 
Pytania KIO, sądu odsyłającego, nie zostały 

oparte na błędnym założeniu. Gdyby tak 
było, Trybunał zapewne zwróciłby na to 
uwagę, ponad to skierowane pytanie preju-
dycjalne, nie kreowało własnych założeń, 
ale charakteryzowało przede wszystkim 
zaistniałe w tej materii rozbieżności.

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny już wcześniej 
rozstrzygnął o możliwości zawarcia umowy, 
pomimo upływu terminu związania ofertą, 
to tym bardziej można doszukiwać się pod-
stawy do możliwości wyboru tej oferty. Jest 
to bowiem warunek sine qua non zrealizo-
wania prawa do zawarcia umowy, które to 
prawo – zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego – istnieje po stronie zama-
wiającego. Skoro zamawiający może w tym 
przypadku „więcej”, to tym bardziej może 
„mniej” (argumentum a maiori ad minus). Po-
woływany w opinii UZP przepis art. 89 ust 
1 pkt 7a ustawy Pzp, stanowi przy tym wy-
łącznie o braku zgody, o której mowa w art. 
85 ust. 2. Ten zaś ostatni, stanowi o wyra-
żeniu zgody, co należy odczytywać w kon-
tekście zwrócenia się przez zamawiającego 
„do wykonawców o wyrażenie zgody”. Bez 
takiego „zwrócenia się” nie może dojść do 
„nie wyrażenia zgody”.

Treść normy zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 
7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie 
brak wyrażenia zgody interpretowany jest 
szerzej, a więc również, jako brak „zgody” 
będący skutkiem zaniechanie samodzielnego 
przedłużenia terminu związania ofertą, wy-
pełniana jest ponownie wykładnią, przede 
wszystkim celowościową, a nie wyraźnym 
brzmieniem przepisu prawa. Wykładnia li-
teralna ma zaś pierwszeństwo przed innymi 
rodzajami wykładni. Ponadto, wskutek no-
welizacji ustawy Pzp, nie straciła na aktu-
alności cały dorobek tej linii orzeczniczej 
sądów, które opowiadały się za stanowiskiem 

o istnieniu oferty i możliwości jej wyboru, 
nawet przy upływie terminu związania ofer-
tą. Podstawy odrzucenia oferty z uwagi na 
niewniesienie wadium nie mogą być także 
uznane za argument przesądzający o moż-
liwości odrzucenia oferty z uwagi na upływ 
terminu związania ofertą, tym bardziej, gdy 
przedłużenie wadium nie jest wielokrotnie 
traktowane, jako automatyczne wyrażenie 
zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. Wadium nie musi być przy tym żądane 
w każdym przetargu.

Problematyka skutków upływu terminu 
związania ofertą warta jest definitywnego 
rozwiązania. Istniejące w tej materii rozbież-
ności w orzecznictwie sądów powszechnych, 
mogą stanowić asumpt do przedstawienia 
tego zagadnienia do rozstrzygnięcia przez 
Sąd Najwyższy. Istnieje też sposobność ure-
gulowania tej kwestii jednoznacznie przy 
okazji prac na nowym prawem zamówień 
publicznych.

W aktualnym stanie rzeczy, rozwiązaniem 
może być wskazywanie w treści dokumen-
tacji przetargowej na obowiązek przedłu-
żenia terminu związania ofertą, oraz, że 
brak tego przedłużenia będzie traktowa-
ny, jako brak zgody, o której mowa w art. 
85 ust. 2 ustawy Pzp10. Trybunał wszakże 
ujął w swoich tezach kwestię obowiązku, 
który nie wynika wyraźnie „z dokumentacji 
przetargowej”. ■

10 Przy czym można mieć, jak wskazano wcześniej, 
wątpliwości, czy nie dochodzi w tej sytuacji do 
przypisania zamawiającym uprawnień do kształ-
towania prawa, gdyż takie kwestie, jak podstawy 
odrzucenia oferty powinny być jasne na poziomie 
przepisów prawa, zaś sama dokumentacja przetar-
gowa powinna być jedynie emanacją obowiązują-
cych regulacji. 

w aktualnym stanie rzeczy, rozwiązaniem może być  
wskazywanie w treści dokumentacji przetargowej  

na obowiązek przedłużenia terminu związania ofertą,  
oraz, że brak tego przedłużenia będzie traktowany,  

jako brak zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
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