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P R A W N I K P O D P O W I A D A

B¸¢DNA STAWKA VAT

Z∏o˝yliÊmy ofert´ w post´powaniu, którego
przedmiotem sà dostawy. Niestety przez niedo-
patrzenie, przy wype∏niana formularza oferty,
dosz∏o do pomy∏ki. W ofercie prawid∏owo
wskazaliÊmy cen´ netto oraz stawk´ podatku
VAT (23%), ale cena brutto zosta∏a wyliczona
tak, jakby podatek VAT wynosi∏ dok∏adnie 20%.
W zwiàzku z powy˝szym chcielibyÊmy zapytaç,
czy uwzgl´dnienie w cenie brutto b∏´dnej kwo-
ty podatku VAT jest równoznaczne z podaniem
b∏´dnej ceny? Czy w zwiàzku z tym zamawiajà-
cy b´dzie móg∏ odrzuciç naszà ofert´?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówieƒ pu-
blicznych zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli zawie-
ra b∏´dy w obliczeniu ceny lub kosztu. W konse-
kwencji nale˝y zastanowiç si´, czy podanie ceny
brutto uwzgl´dniajàcej niew∏aÊciwà kwot´ podatku
VAT b´dzie jednoznaczne z b∏´dnym wskazaniem

ceny. W tym celu konieczne jest ustalenie jak na
gruncie zamówieƒ publicznych rozumiane jest poj´-
cie „cena”.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 1 Prawa zamówieƒ pu-
blicznych odwo∏a∏ si´ do ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i us∏ug.
Zgodnie ze art. 3 ust. 2 wskazanej ustawy „w cenie
uwzgl´dnia si´ podatek od towarów i us∏ug oraz po-
datek akcyzowy, je˝eli na podstawie odr´bnych prze-
pisów sprzeda˝ towaru (us∏ugi) podlega obcià˝eniu
podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem akcy-
zowym”. W zwiàzku z powy˝szym b∏´dne ustalenie
stawki podatku VAT, a w konsekwencji b∏´dne okre-
Êlenie ceny brutto jest podstawà do odrzucenia ofer-
ty wykonawcy. Tak te˝ przyjà∏ Sàd Najwy˝szy
w dwóch jednakowych uchwa∏ach z dnia z dnia 20
paêdziernika 2011 r.1, które zachowujà aktualnoÊç
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1 Sygn. akt III CZP 52/11 oraz III CZP 53/11.
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tak˝e po przyj´ciu nowej ustawy o informowaniu
o cenach towarów i us∏ug.

Opisana sytuacja wykonawcy przedstawia si´ jednak
inaczej, ni˝ stan faktyczny, który by∏ podstawà wy-
dania wspomnianych uchwa∏ Sàdu Najwy˝szego.
Z przedstawionego pytania wynika, ˝e wykonawca
nie wskaza∏ b∏´dnej stawki podatku VAT, a jedynie
niepoprawnie obliczy∏ kwot´ tego podatku. W zwiàz-
ku z powy˝szym zasadne staje si´ rozwa˝anie mo˝li-
woÊci poprawy takiej omy∏ki na podstawie art. 87
ust. 2 Prawa zamówieƒ publicznych. Bez wàtpienia
b∏àd wykonawcy mo˝e zostaç uznany za omy∏k´
w potocznym rozumieniu znaczenia tego s∏owa.

Podstawà do dokonania poprawki przez zamawiajà-
cego musi byç jednak zakwalifikowanie opisanego
b∏´du do jednej z kategorii wskazanych w art. 87
ust. 2 Prawa zamówieƒ publicznych. W tym zakre-
sie pomocna okazuje si´ Opinia UZP pt. „Omy∏ki
i b∏´dy w ofertach wykonawców – analiza na przy-
k∏adzie orzecznictwa sàdów okr´gowych i Krajowej
Izby Odwo∏awczej”. Zgodnie z wspomnianà opinià
„oczywistà omy∏kà rachunkowa jest omy∏ka wyni-
kajàca z b∏´dnej operacji rachunkowej na liczbach.
Stwierdzenie omy∏ki mo˝e mieç miejsce w sytuacji,
w której przebieg dzia∏ania matematycznego mo˝e
byç przeÊledzony i na podstawie regu∏ rzàdzàcych
tym dzia∏aniem mo˝liwe jest stwierdzenie b∏´du
w jego wykonaniu. Zgodnie z utrwalonym orzecz-
nictwem omy∏ka rachunkowa ma charakter oczywi-
sty, nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy
rzut oka”.

Wydaje si´ zatem, ˝e opisany b∏àd wykonawcy mo˝-
na zakwalifikowaç jako oczywistà omy∏k´ rachun-
kowà. W przedstawionej sytuacji mo˝liwe jest bo-
wiem ustalenie prawid∏owego przebiegu operacji ra-
chunkowej. Wykonawca powinien cen´ netto po-
mno˝yç przez wskazanà przez siebie stawk´ podat-
ku VAT (23%), a nast´pnie zsumowaç obie wartoÊci.
Przyjàç zatem nale˝y, ˝e w przypadku podania w∏a-
Êciwej ceny netto oraz stawki podatku VAT, b∏´dne
wyliczenie kwoty podatku VAT i ceny brutto jest b∏´-
dem mo˝liwym do stwierdzenia przez wykonawc´.
W konsekwencji mo˝liwa jest zatem korekta takiej
omy∏ki.

Podsumowujàc, w opisanej przez wykonawc´
sytuacji, brak jest podstaw do odrzucenia oferty.
B∏àd pope∏niony w ofercie powinien byç podsta-
wà do dokonania poprawy oczywistej omy∏ki ra-
chunkowej przez samego zamawiajàcego.

OBOWIÑZEK PODATKOWY
PO STRONIE ZAMAWIAJÑCEGO

Jako zamawiajàcy prowadzimy post´powanie,
którego przedmiotem sà dostawy. Jeden z wy-
konawców nie wskaza∏, czy wybór jego oferty
b´dzie prowadzi∏ do powstania obowiàzku po-
datkowego u zamawiajàcego. JednoczeÊnie
w swojej ofercie wskaza∏ stawk´ podatku VAT,
jego kwot´ oraz cen´ brutto oferowanych pro-
duktów. Po analizie oferty oraz przepisów prawa
podatkowego jesteÊmy przekonani, ˝e obowià-
zek podatkowy po stronie zamawiajàcego nie
powstanie. Czy w zwiàzku z tym mo˝emy we-
zwaç wykonawc´ do wyjaÊnieƒ, czy te˝ powin-
niÊmy odrzuciç ofert´ wykonawcy jako niezgodà
z ustawà i SIWZ?

Krajowa Izba Odwo∏awcza wielokrotnie analizowa-
∏a problem charakteru oÊwiadczenia o którym mo-
wa w art. 91 ust. 3a Prawa zamówieƒ publicznych.
Szczególnie bogatego przeglàdu orzecznictwa KIO
dokonano w wyroku z dnia 8 lutego 2017 r.2 Izba,
powo∏ujàc si´ na wczeÊniejsze orzeczenia przyj´∏a,
˝e oÊwiadczenie to ma jedynie charakter informa-
cyjny. W jednym z wczeÊniejszych wyroków3 wska-
zane zosta∏o, ˝e brak z∏o˝enia wspominanego
oÊwiadczenia nie ma wp∏ywu na samo wykonanie
zamówienia i nie stoi na przeszkodzie, aby zama-
wiajàcy uzyska∏ zamawiany przedmiot zamówienia.
Celem wspomnianego oÊwiadczenia ma byç jedynie
ustalenie, kto w post´powaniu – zamawiajàcy czy
wykonawca b´dzie obcià˝ony obowiàzkiem zap∏aty
podatku VAT.

W zwiàzku z powy˝szym nale˝y uznaç, ˝e nie jest do-
puszczalne odrzucenie oferty wykonawcy jedynie

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

2 KIO 170/17.
3 KIO 2432/15.



58

z powodu braku wspomnianego oÊwiadczenia.
W szczególnoÊci podstawà takiego dzia∏ania nie mo-
˝e byç art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 lub 64. Dodatkowo,
w niektórych orzeczeniach5, Izba stan´∏a na stano-
wisku, ˝e wykonawca nie musi sk∏adaç przedmioto-
wego oÊwiadczenia, je˝eli obowiàzek podatkowy
u zamawiajàcego nie powstanie.

Zgodnie z orzecznictwem Izby przedmiotowe
oÊwiadczenie nie stanowi treÊci oferty majàcej
wp∏yw na wykonanie przedmiotu zamówienia6. Jest
ono natomiast elementem oferty i mieÊci si´ w sze-
rokim okreÊlaniu treÊci oferty, wskazanej w przepisie
art. 87 ust.1 Pzp. W zwiàzku z powy˝szym nale˝y
rozwa˝yç, czy zamawiajàcy mo˝e wezwaç wykonaw-
c´ do wyjaÊnieƒ co do obcià˝enia podatkiem VAT.
Nale˝y uznaç, ˝e nie jest to wykluczone. Wynika to
z faktu, ˝e zamawiajàcy prowadzàc w szczególnoÊci
badanie i ocen´ ofert nie mo˝e pozostawiç niewyja-
Ênionej jakiejkolwiek kwestii dotyczàcej oferty, co do
której istniejà wàtpliwoÊci7.

W konsekwencji zamawiajàcy, w razie wàtpli-
woÊci, powinien zwróciç si´ do wykonawcy
w trybie art. 87 ust. 1 Pzp w celu wyjaÊnienia tre-
Êci z∏o˝onej oferty. Zdaniem Izby8 kwestie zwiàza-
ne z powstaniem u zamawiajàcego obowiàzku
podatkowego, wynikajà wprost z innej ustawy
(ustawy z o podatku od towarów i us∏ug), i z tego
powodu to na zamawiajàcym spoczywa koniecz-
noÊç prawid∏owego ustalenia roz∏o˝enia ci´˝aru
podatkowego. JednoczeÊnie, Izba dopuÊci∏a odrzu-
cenie oferty wykonawcy, gdy pomimo wyczerpania
wszystkich dost´pnych Êrodków, zamawiajàcy nie
b´dzie móg∏ ustaliç, czy wybór oferty b´dzie pro-
wadziç do powstania u niego obowiàzku podatko-
wego9.

Podsumowujàc, w Êwietle orzecznictwa KIO,
brak jest podstaw do odrzucenia oferty wyko-
nawcy, który nie z∏o˝y∏ oÊwiadczenia w zakresie
obowiàzku podatkowego. W takiej sytuacji
mo˝na wezwaç wykonawc´ do z∏o˝enia odpo-
wiednich wyjaÊnieƒ. Ostatecznie jednak, to za-
mawiajàcy musi ustaliç, czy któreÊ z oferowa-
nych produktów podlega odwrotnemu obcià˝e-
niu VAT.

NIECZYTELNY WYDRUK
CZ¢ÂCI FORMULARZA OFERTOWEGO

Z∏o˝yliÊmy ofert´ w post´powaniu, którego
przedmiotem jest dostawa materia∏ów biuro-
wych. W formularzu ofertowym nale˝a∏o wyce-
niç (cena jednostkowa, ∏àczna cena netto, staw-
ka podatku VAT oraz ∏àczna cena brutto) 98 ró˝-
nych pozycji. Niestety, z powodu niesprawnej
drukarki, cz´Êç formularza, zawierajàca ceny, zo-
sta∏a wydrukowana nieczytelnie (zbyt jasno).
W konsekwencji, w czterech pozycjach nie da
si´ odczytaç niektórych cyfr. Czy w zwiàzku
z czysto technicznà wadà mo˝emy uzupe∏niç
z∏o˝onà ofert´ poprzez za∏àczenie poprawnie
wydrukowanego formularza? Nie spowoduje to
oczywiÊcie zmiany, poprawnie obliczonej, ∏àcz-
nej ceny za wszystkie pozycje.

W opisanej powy˝ej sytuacji mo˝liwoÊci dzia∏ania
wykonawcy zale˝à od etapu post´powania. Prawo
zamówieƒ publicznych dopuszcza dokonanie zmia-
ny z∏o˝onej oferty (np. polegajàcej na wymianie
nieprawnie wydrukowanych stron). Musi to jed-
nak nastàpiç przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert (zgodnie z art. 84 Prawa zamówieƒ publicz-
nych).

Z pytania nie wynika, czy wskazany powy˝ej termin
ju˝ up∏ynà∏. Nale˝y zatem zastanowiç si´, czy ist-
nieje mo˝liwoÊç „poprawienia” oferty w póêniej-
szym etapie post´powania. W przedstawionym sta-
nie faktycznym Wykonawca nie ma mo˝liwoÊci sa-
modzielnego podj´cia skutecznych dzia∏aƒ w celu
„uzupe∏nienia” oferty. Prawo zamówieƒ publicz-
nych nie przewiduje bowiem wià˝àcej procedury
skorygowania oferty przez podmiot, który jà z∏o˝y∏.
Odpowiednie dzia∏ania podjàç powinien sam zama-
wiajàcy.
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W pierwszej kolejnoÊci rozwa˝yç powinien dopusz-
czalnoÊç dokonania poprawy omy∏ki. B´dzie to mo˝-
liwe jedynie w przypadku, gdy taki b∏àd zakwalifiko-
wany zostanie jako oczywista omy∏ka pisarska, oczy-
wista omy∏ka rachunkowa lub inna omy∏ka polegajà-
ca na niezgodnoÊci oferty z SIWZ, niepowodujàca
istotnych zmian w treÊci oferty. Nale˝a∏oby zatem
indywidualnie oceniaç ka˝dà z czterech pozycji for-
mularza, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci liczb´ bra-
kujàcych cyfr oraz wartoÊç, na którà si´ sk∏adajà (np.
cena brutto).

W opisanej sytuacji najprawdopodobniej nie b´-
dzie mo˝liwoÊci uznania b∏´du za omy∏k´ pisarskà
(w szczególnoÊci oczywistà). W przypadku, gdy
nieczytelne by∏yby cyfry ∏àcznej ceny brutto, to
mo˝na by∏oby dokonaç poprawy oczywistej omy∏ki
rachunkowej. Nie b´dzie to jednak mo˝liwe
w przypadku braku cyfr wchodzàcych w sk∏ad kil-
ku rodzajów cen. Trudno bowiem mówiç o b∏´d-
nych dzia∏aniach na liczbach, gdy nie sà one zna-
ne.

Pozostaje zatem rozwa˝yç, czy opisana nieczytelnoÊç
mo˝na uznaç za „innà omy∏k´”. Teoretycznie nie jest
to wykluczone. Zamawiajàcy powinien jednak móc
samodzielnie ustaliç wszystkie ceny wymagane
przez SIWZ. Mogà one wynikaç z samej oferty (np.
oddzielnego wykazu wszystkich cen brutto) lub in-
nych dokumentów wraz z nià z∏o˝onych. Zamawia-
jàcy powinien sprawdziç równie˝, czy brakujàcych
cen nie da si´ ustaliç na podstawie ∏àcznej ceny
wszystkich pakietów.

W przypadku braku mo˝liwoÊci dokonania popra-
wy omy∏ki lub je˝eli mo˝liwe by∏oby poprawienie
oferty na kilka sposobów, nale˝a∏oby zastanowiç
si´ nad dopuszczalnoÊcià wezwania wykonawcy
do wyjaÊnieƒ w trybie art. 87 ust. 1 Prawa zamó-
wieƒ publicznych. Powstaje tu jednak pewien pro-
blem. Zgodnie ze zdaniem drugim wspomnianego
przepisu „niedopuszczalne jest prowadzenie mi´-
dzy zamawiajàcym a wykonawcà negocjacji doty-
czàcych z∏o˝onej oferty oraz, z zastrze˝eniem
ust. 1a (dialog konkurencyjny) i 2 (poprawa omy-
∏ek), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre-
Êci”.

W konsekwencji, je˝eli nie mo˝na zastosowaç proce-
dury okreÊlonej w art. 87 ust. 2 Pzp, nie b´dzie do-
puszczalne uzupe∏nienie cyfr w trybie wezwania do
wyjaÊnieƒ. Prowadzi∏oby to do dokonania zmiany
oferty w efekcie negocjacji z wykonawcà, co jest nie-
zgodne z ustawà. W zwiàzku z tym oferta taka mo˝e
byç uznana za sprzecznà z SIWZ, co skutkowaç b´-
dzie jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 Prawa zamówieƒ publicznych.

Podsumowujàc, w przypadku, gdy up∏ynà∏ ter-
min na sk∏adanie ofert, wykonawca nie ma mo˝-
liwoÊci podj´cia skutecznych dzia∏aƒ w celu „po-
prawienia” lub „uzupe∏nienia” oferty. Nie jest
natomiast wykluczone, aby zamawiajàcy móg∏
dokonaç poprawy omy∏ek w trybie okreÊlonym
w art. 87 ust. 2 Pzp.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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