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B rak jednoznacznego okre-
ślenia przez ustawodaw-
cę charakteru prawnego 
terminu związania ofer-

tą, a  w  konsekwencji skutków jego 
upływu, od  lat powoduje na  etapie 
prowadzenia postępowania o  udziele-
nie zamówienia publicznego (a  także 
na etapie postępowania odwoławczego 
przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz 
sądami powszechnymi) wątpliwości 
zarówno po stronie zamawiających, jak 
i wykonawców.

Zasygnalizowany problem posiada 
wymiar ważkiego zagadnienia prak-
tycznego, które od lat nastręcza trud-
ności stronom postępowania. Niejed-
nolita linia orzecznicza, prezentująca 
dwa całkowicie przeciwstawne poglą-
dy, sprawia, że zamawiający nierzad-
ko stają przed wyborem, co  zrobić 
z ofertą, gdy termin związania nią już 
upłynął.

Czym jest związanie ofertą?
Związanie ofertą jest pojęciem cywilno-
prawnym. Oznacza ono, że wykonawca, 
który złożył jednostronne oświadcze-
nie woli w  postaci oferty, w  przypadku 
uznania tej oferty za najkorzystniejszą, 
jest w  okresie związania zobowiąza-
ny do  zawarcia umowy na  warunkach 
w niej określonych. Co ważne, podmiot, 
który złożył ofertę, nie ma możliwości jej 
wycofania lub zmiany pierwotnej treści 
swojego oświadczenia.

Zamawiający każdorazowo zobowią-
zany jest na podstawie art. 36 ust. 1 pzp 
do  określenia w  siwz terminu związa-
nia ofertą. Wykonawcy, składając ofer-
tę, powinni mieć bowiem orientację 
co  do  okresu, w  którym zamawiający 

dokona wyboru jednej z  nich. W  celu 
uniemożliwienia zamawiającym nad-
miernego wydłużania okresu związania 
ofertą, ustawodawca w art. 85 ust. 1 pzp 
wskazał maksymalne terminy – okres 
ten, w zależności od wartości zamówie-
nia, może trwać od  30  do  90  dni. Za-
mawiający mają oczywiście możliwość 
wyznaczenia krótszego terminu niż mak-
symalny. Niewystarczające jest jednak 
samo powołanie przez zamawiającego 
w  dokumentacji postępowania przepisu 
art. 85 ust. 1 pzp. Konieczne jest wskaza-
nie konkretnego terminu, w jakim wyko-
nawca będzie związany swoją ofertą. 

Przedłużenie terminu  
związania ofertą
Przepisy  pzp dopuszczają możliwość 
wydłużenia terminu związania ofer-
tą w  toku postępowania o  udzielenie 
zamówienia publicznego. Odbyć  się 
to może zarówno z własnej inicjatywy 
wykonawcy, jak i  na  wniosek zama-
wiającego. Warto odnotować, że  za-
mawiający nie  może samodzielnie 
przedłużyć związania ofertą – po upły-
wie określonego pierwotnie terminu 
leży to  wyłącznie w  gestii wykonaw-
cy. Zamawiający może jednak zwró-
cić  się z wnioskiem o  jego przedłuże-
nie o nie więcej niż 60 dni, przy czym 

Dla przedłużenia terminu 
związania ofertą nie prze-

widuje się szczególnej formy. 
Czynność ta może być dokonana 
w dowolny sposób, przewidziany 

jako forma komunikacji w da-
nym postępowaniu.

ZAWIERANIE UMÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Upływ terminu  
związania ofertą    
Analizujemy skutki upływu terminu związania ofertą w zakresie 
możliwości wyboru oferty i podpisania umowy o udzielenie  
zamówienia – w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego  
i unijnego, praktyki oraz wykładni UZP.
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wniosek ten powinien zostać skiero-
wany do  wykonawcy nie  później niż 
3 dni przed upływem terminu związa-
nia ofertą. W odpowiedzi wykonawca 
może wyrazić zgodę lub jej odmówić, 
bez podawania przyczyn swojej decy-
zji, co nie powoduje utraty przez niego 
wadium. Brak złożenia oświadczenia 
o  wyrażeniu zgody traktowany jest 
jako odmowa jej wyrażenia. Konse-
kwencją odmowy jest natomiast od-
rzucenie jego oferty zgodnie z dyspo-
zycją art.  89  ust.  1 pkt  7a  pzp. Warto 
w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu 
Okręgowego w  Warszawie z  16  lipca 
2014 r. (XXIII Ga 924/14), gdzie wska-
zano, że  podstawową funkcją związa-
nia ofertą jest ochrona interesu orga-
nizatora postępowania, dzięki czemu 
ma on pewność co  do  stałości treści 
złożonej oferty pomimo upływu czasu. 
Niewątpliwie zatem jego przedłużenie 
w  głównej mierze leży w  interesie za-
mawiającego. 

Niezależnie od zaistniałych okolicz-
ności zamawiający nie może wniosko-
wać o  wyrażenie zgody na  przedłu-
żenie terminu związania ofertą przez 
wykonawcę po raz drugi. Wykonawca, 
chcąc podtrzymać wolę uzyskania za-
mówienia, może wydłużyć ten termin 
z  własnej inicjatywy, na  podstawie 
art. 85 ust. 2 pzp. Wymogiem jest jed-
nak, aby oświadczenie to  zostało zło-
żone w  terminie związania ofertą, tak 
by zachowana była ciągłość związania 
ofertą (zob.  m.in. wyrok Sądu Okrę-
gowego w Łodzi z 21 września 2012 r., 
XIII Ga 379/12). Należy podkreślić, 
że  wykonawca nie  jest w  żaden spo-
sób ograniczany przez przepisy prawa 
co do liczby przedłużeń terminu zwią-
zania ofertą ani okresu, na jaki można 
ten termin przedłużyć. 

Dla przedłużenia terminu związania 
ofertą nie  przewiduje  się szczególnej 
formy. Czynność ta może być doko-
nana w  dowolny sposób, przewidzia-
ny jako forma komunikacji w  danym 
postępowaniu. Jedynym warunkiem 
jest wyrażenie woli w  tym zakresie 

w  sposób konkretny, jednoznaczny, 
niebudzący jakichkolwiek wątpliwo-
ści interpretacyjnych. Zarówno samo-
dzielne przedłużenie terminu, jak i wy-
rażenie zgody na  nie  w  odpowiedzi 
na pytanie zamawiającego, jest oświad-
czeniem woli, które musi być złożone 
przez podmiot uprawniony do działa-
nia w imieniu wykonawcy. 

W  postępowaniach, w  których 
wniesienie wadium stanowi obowią-
zek wykonawcy, przedłużenie terminu 
związania ofertą jest ściśle powiązane 
z przedłużeniem okresu ważności wa-
dium bądź wniesieniem nowego wa-
dium, o ile przedłużenie dotychczaso-
wego wadium nie jest możliwe. 

Skutki upływu terminu  
związania ofertą
W  pzp na  próżno szukać przepisów 
określających wprost, jakie są  skutki 
upływu terminu związania ofertą. Je-
dynie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp stanowi, 
że  zamawiający odrzuca ofertę wyko-
nawcy, który nie wyraził zgody na prze-
dłużenie terminu związania ofertą. Prze-
pis ten ma jednak zastosowanie tylko 
w  przypadku, gdy zamawiający zwró-
cił się do wykonawcy z wnioskiem o wy-
rażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą i takiej zgody nie otrzy-
mał. Wskazany przepis nie  nastręcza 
wątpliwości interpretacyjnych. Wyko-
nawca, nie  wyrażając zgody, o  którą 
wnioskował zamawiający, sam bowiem 
eliminuje  się z  postępowania. Problem 
pojawia  się natomiast w  sytuacji, gdy 
termin związania ofertą upłynął w przy-
padku niewystąpienia przez zamawiają-
cego z omawianym wyżej wnioskiem. 

Zagadnienie dotyczące skutków 
prawnych upływu związania ofertą 

było wielokrotnie przedmiotem orze-
kania zarówno przez Krajową Izbę Od-
woławczą, jak i  przez sądy okręgowe. 
Nie wypracowano jednak dotychczas 
jednolitej linii orzeczniczej w  tym za-
kresie. Także w literaturze przedmiotu 
wykształciły się dwa rozbieżne poglądy 
co  do  możliwości dokonania wyboru 
oferty, którą wykonawca nie  jest już 
związany, a  każdy pogląd jest popar-
ty orzecznictwem oraz argumentacją 
przedstawicieli doktryny.

Brak możliwości  
uzyskania zamówienia
Zgodnie z  pierwszym stanowiskiem 
upływ terminu związania ofertą dys-
kwalifikuje ofertę wykonawcy, a  jego 
samego eliminuje z  dalszego udziału 
w  postępowaniu. Wskazuje  się w  tym 
przypadku na  konieczność odrzuce-
nia oferty (wykluczenia z  postępowa-
nia na  podstawie art.  24  ust.  2 pkt  2 
w  brzmieniu przed nowelizacją  pzp 
z dnia 22 czerwca 2016 r.). Jednocześ-
nie stwierdza się brak interesu we wno-
szeniu środków ochrony prawnej przez 
danego wykonawcę, niezwiązanego już 
ofertą, z  uwagi na  niemożność uzy-
skania zamówienia. W  orzecznictwie 
wskazuje  się, że  wybór oferty najko-
rzystniejszej powinien być dokonany 
wyłącznie w  okresie związania ofertą, 
a stan związania ofertą stanowi jej kon-
stytutywny element. Termin związania 
ofertą – zgodnie z omawianym stano-
wiskiem – ma niebagatelne znaczenie 
dla ważności oferty wykonawcy, wy-
raża bowiem jego wolę ubiegania  się 
o  konkretne zamówienie na  okre-
ślonych warunkach i  stanowi dla za-
mawiającego zapewnienie, że  dany 
wykonawca nie  wycofał  się z  zamiaru 
realizacji przedmiotu świadczenia oraz 
spełnienia warunków, na jakich ten zo-
stał zamawiającemu zaoferowany (zob. 
m.in. uchwała KIO z  2 lipca 2014  r., 
KIO/KD 54/14).

Za reprezentatywne w omawianym 
zakresie można uznać następujące 
wyroki:

Artykuł 89 ust. 1 pkt 7a pzp 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wyko-
nawca nie wyraził zgody, o której mowa 
w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą.
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Wyrok KIO z 27 lipca 2015 r.  
(KIO 1470/15)
„Wybór oferty najkorzystniejszej nastą-
pić musi w dacie związania ofertą. Upływ 
terminu związania ofertą powoduje jej 
wygaśnięcie, wobec czego nie sposób 
w takiej sytuacji mówić w ogóle o ofer-
cie, jako wiążącym oferenta oświadcze-
niu woli o gotowości do zawarcia umowy 
na określonych w ofercie warunkach”. 

Wyrok Sądu Okręgowego  
w Łodzi z 21 września 2012 r.  
(XIII Ga 379/12)
„Odwołujący, chcąc być nadal uczest-
nikiem postępowania, powinien był 
przedłużyć termin związania ofertą. 
Zaniechanie tej czynności rodzi bowiem 
skutek w postaci upływu terminu zwią-
zania ofertą, tym samym powodując, 
iż odwołujący przestaje być uczest-
nikiem postępowania, gdyż oferta 
przestała go wiązać. (…) Przedłużenie 
terminu związania ofertą jest niezbęd-
ne, gdyż w przeciwnym przypadku 
ocenie i porównaniu z innymi oferta-
mi podlegałaby oferta, co do której 
wykonawca mógłby bez konsekwencji 
odmówić podpisania umowy”.

Składy orzecznicze opierają swoje 
stwierdzenia na przepisach ustawy Ko-
deks cywilny: 

Wyrok KIO z 26 maja 2014 r. (KIO 
883/14, KIO 900/14, KIO 904/14, 
KIO 905/14)
„Skutki wygaśnięcia terminu związania 
ofertą trzeba rozpatrywać nie tylko 
przez pryzmat przepisów Pzp, które 
de iure nie wprowadzają wymogu cią-
głego utrzymywania przez wykonawcę 
stanu związania ofertą, ale sięgnąć 
również – poprzez odesłanie zawar-
te w art. 14 Pzp – do przepisów KC. 
Istotne znaczenie w tym zakresie ma 
przepis art. 66 KC, w świetle którego 
stan związania ofertą jest konstruk-
tywnym elementem oświadczenia woli 
zmierzającego do zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego”.

Możliwość uzyskania  
zamówienia po upływie  
terminu związania ofertą
Drugie stanowisko zakłada, że  upływ 
terminu związania ofertą nie  powo-
duje jej nieważności ani niezgodności 
z  przepisami prawa, zatem nie  stano-
wi przeszkody w uznaniu danej oferty 
za najkorzystniejszą w  postępowaniu 
i  w  konsekwencji zawarciu umowy. 
Pogląd ten opiera  się na  założeniu, 
że upływ terminu nie przesądza o nie-
skuteczności danej oferty, a  jedynie 
o braku istnienia po stronie wykonaw-
cy obowiązku zawarcia umowy na wa-
runkach przedstawionych w  ofercie1 
– mimo upływu terminu związania 
oferta jest nadal ważna. Wskazuje  się 
również, że w przepisach pzp brak jest 
podstaw do  tego, by  w  takiej sytuacji 
wykluczyć wykonawcę bądź odrzucić 
jego ofertę. 

Do  omawianego stanowiska przy-
chyliła  się KIO m.in. w  następującym 
orzeczeniu:

Wyrok KIO z 7 marca 2017 r.  
(KIO 324/17)
„W postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego upływ terminu 
związania ofertą nie powoduje utraty 
przez ofertę waloru stanowczości, pole-
gającego na umożliwieniu zamawiają-
cemu doprowadzenia do zawarcia umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego 
poprzez samo przyjęcie oferty. Z tego 
względu upływ terminu związania 
ofertą nie decyduje o nieskuteczności 
oferty, ale o braku istnienia po stro-
nie wykonawcy obowiązku zawarcia 
umowy. W związku z powyższym brak 
jest podstaw do przyjęcia, że oferta, 
co do której upłynął termin związania 
ofertą, straciła cechy oferty i w związku 
z tym powinna być uznana za nieważną 
lub podlegającą odrzuceniu”. 

Wcześniej w wyroku z 21 maja 2013 r. 
(KIO 1007/13) Izba wyraziła stanowi-
sko, że upływ terminu związania ofertą 
bez jego przedłużenia na  dalszy czas 

trwania postępowania może być roz-
patrywany jako nieskutkujący dyskwa-
lifikacją wykonawcy z  postępowania, 
jeżeli – mając na uwadze okoliczności 
konkretnej sprawy – możliwe jest uzna-
nie, iż wykonawca jest zainteresowany 
udziałem w postępowaniu, w tym wy-
raża intencję uzyskania zamówienia 
publicznego, podtrzymując zabezpie-
czenie oferty wadium czy  też realizu-
jąc wolę swego udziału w  postępowa-
niu przez składanie środków ochrony 
prawnej na  czynności eliminujące go 
z tego postępowania.

Za omawianym stanowiskiem wcześ-
niej opowiadał się też Prezes UZP, który 
w  wyniku kontroli doraźnej stwierdził, 
że po upływie terminu związania oferta 
nadal pozostaje ofertą. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że  przepisy prawa nie  przewi-
dują zakazu wyboru oferty wykonawcy, 
który nie jest już związany swoją ofertą, 
nie ma podstaw, by zamawiający nie do-
konywał oceny takiej oferty (zob. infor-
macja o wyniku kontroli doraźnej UZP/
DKUE/KU/75/2010).

Na  marginesie można zauważyć, 
że problem nie istnieje w kwestii moż-
liwości podpisania umowy po upływie 
okresu związania ofertą. Został on bo-
wiem rozstrzygnięty postanowieniem 
Trybunału Konstytucyjnego z  24  lu-
tego 2010  r. (SK 22/08). Wyrażono 
w  nim stanowisko, że  upływ terminu 
związania ofertą nie  stoi na przeszko-
dzie zawarciu umowy w  przedmiocie 
zamówienia publicznego. Stwierdzo-
no jednocześnie, że umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może zostać 
zawarta po upływie terminu związania 

Artykuł 85 ust. 2 pzp
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 
zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający 
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwró-
cić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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ofertą, jeśli zamawiający przekaże wy-
konawcom informację o wyborze ofer-
ty przed upływem terminu związania, 
a uczestnik postępowania wyrazi zgo-
dę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złożonej ofercie. 

Pytanie prejudycjalne
Krajowa Izba Odwoławcza dostrzegła 
problem zaprezentowanych rozbież-
ności interpretacyjnych i  podjęła pró-
bę rozwiania wątpliwości. Zwróciła  się 
w  tym celu z  pytaniem prejudycjalnym 
do  Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (dalej: TSUE)2. W  posta-
nowieniu z  13  lipca 2017  r. w  sprawie 
C-35/17 TSUE uznał, że „artykuł 2 dy-
rektywy 2004/18/WE oraz zasadę rów-
nego traktowania i obowiązek przejrzy-
stości należy interpretować w ten sposób, 
że stoją one na przeszkodzie wykluczeniu 
wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wskutek nie-
spełnienia przez tego wykonawcę obo-
wiązku, który nie wynika wyraźnie z do-
kumentacji przetargowej”. Zwrócił także 
uwagę, że  zasada równego traktowania 
i obowiązek przejrzystości  tym bardziej 
stoją na  przeszkodzie wykluczeniu wy-
konawcy z  postępowania o  udzielenie 
zamówienia publicznego, gdy z powodu 
rozbieżnych stanowisk w  orzecznictwie 
krajowym warunek, którego przestrze-
ganie jest wymagane, nie wynika nawet 
z wykładni właściwych uregulowań do-
konywanej przez odpowiednie sądy. 

Opinia UZP wobec  
postanowienia TSUE
Przedmiotowe postanowienie TSUE 
zostało skomentowane w  opinii za-
mieszczonej na  stronie internetowej 
UZP3. Uznano w  niej, że  pytania za-
dane przez sąd odsyłający opierały się 
na  błędnym założeniu, a  „ustalenie 
Trybunału w  świetle obowiązujących 
w  polskim porządku prawnym prze-
pisów nie  ma odniesienia do  wyklu-
czenia wykonawcy z udziału w postę-
powaniu lub odrzucenia jego oferty 
z  powodu upływu terminu związania 

ofertą, a  także możliwości zawarcia 
umowy z  wykonawcą mimo upływu 
terminu związania ofertą, jak również 
dopuszczalności żądania przez zama-
wiającego przedłużenia okresu waż-
ności wadium na  przedłużony okres 
związania ofertą”. 

Urząd stwierdził, że  związanie wy-
konawcy złożoną przez niego ofertą 
jest niezbędne dla jej istnienia w  po-
stępowaniu o  udzielenie zamówienia 
publicznego i  oznacza dla wykonaw-
cy pewnego rodzaju stan gotowości 
do  wyboru oferty najkorzystniejszej, 
a  następnie zawarcia umowy. Stan 
związania ofertą (oraz wniesione wa-
dium) umożliwia zamawiającemu do-
maganie  się od  wykonawcy dopełnie-
nia jego obowiązków. W  opinii UZP 
podkreślono również, że  w  piśmien-
nictwie wskazuje  się na automatyczne 
przekształcenie prawidłowo wybranej 
oferty w  swoistą umowę przedwstęp-
ną. Upływ terminu związania ofertą 
sprawia, że  nie  ma podstaw do  uzna-
nia, iż  oferta ta istnieje w  danym po-
stępowaniu nadal. Mając na  uwadze 
powyższe, UZP uznał, że  postano-
wienie TSUE nie  powinno stanowić 
wskazówki dla zamawiających, gdyż 
nie  sposób twierdzić, że  wykluczenie 
wykonawcy z  udziału w  postępowa-
niu, odrzucenie jego oferty z  powodu 
upływu terminu związania, zawarcie 
umowy z takim wykonawcą czy żąda-
nie przez zamawiającego przedłużenia 

okresu ważności wadium na  przedłu-
żony okres związania ofertą, nie znaj-
dują oparcia w przepisach prawa. 

Co dalej?
Jak widać, postanowienie Trybunału 
i  stanowisko UZP podtrzymują sy-
tuację rozbieżności koncepcji. Spór 
doktrynalny i  orzeczniczy dotyczący 
znaczenia upływu terminu związa-
nia ofertą trwa nadal. Pozostaje mieć 
nadzieję, że  sposobność uregulowa-
nia kwestii skutków upływu terminu 
związania ofertą, która pojawi się przy 
okazji planowanych zmian ustawy, 
zostanie odpowiednio wykorzystana. 
Koncepcja nowego Prawa Zamówień 
Publicznych z czerwca 2018 r. daje wy-
raźny sygnał, w którym kierunku będą 
zmierzały uregulowania dotyczące 
omawianej problematyki: wskazuje się 
w  niej, że  skutek w  postaci odrzuce-
nia oferty powinien być jednakowy 
dla każdej z sytuacji – zarówno wtedy, 
gdy termin upływa samoczynnie, jak 
i  wówczas, gdy upływa on z powodu 
braku odpowiedzi na wezwanie zama-
wiającego.

Na  dzień dzisiejszy natomiast naj-
lepszym rozwiązaniem wydaje  się 
zamieszczanie przez zamawiającego 
w  dokumentacji postępowania infor-
macji o  konieczności przedłużenia 
terminu związania ofertą oraz wska-
zywanie, że  brak przedłużenia będzie 
skutkować uznaniem, że  zamawia-
jącemu nie  została udzielona zgoda 
na przedłużenie tego terminu. 

Przypisy

1  Przykładowo: wyrok KIO z 9 mar-
ca 2018 r. (KIO 343/15); wyrok KIO 
z 17 kwietnia 2013 r. (KIO 719/13); 
wyrok SO w Warszawie z 16 lipca 2014 r. 
(XXIII Ga 924/14).

2  Pytanie prejudycjalne zostało zadane 
w związku z postanowieniem z 16 stycz-
nia 2017 r. (KIO 2155/16).

3  „Informator Urzędu Zamówień Publicz-
nych” 2017, nr 3 (lipiec–wrzesień 2017 r.).

Skutek w postaci odrzucenia 
oferty powinien być jednakowy 
dla każdej z sytuacji – zarówno 
wtedy, gdy termin upływa 
samoczynnie, jak i wówczas, 
gdy upływa on z powodu braku 
odpowiedzi na wezwanie 
zamawiającego.
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