
35www.zamowieniapublicznedoradca.pl

ZMIANA WYZNACZONEGO
TERMINU ZAWARCIA UMOWY

Z∏o˝ona w post´powaniu na dostaw´ sprz´tu
komputerowego oferta zosta∏a uznana za naj-
korzystniejszà. Zamawiajàcy przes∏a∏ pismo ze
wskazaniem terminu zawarcia umowy i okreÊle-
niem wymaganych formalnoÊci (zabezpieczenie,
przekazanie dokumentów dotyczàcych sprz´tu).

Ze wzgl´du na kwestie organizacyjne zwiàzane
z dostawà i to, ˝e termin wykonania zamówienia
rozpocznie si´ z dniem podpisania umowy
chcia∏bym przesunàç ten termin o cztery dni. Za-
mawiajàcy w piÊmie wskaza∏, ˝e niestawienie
si´ w wyznaczonym terminie spowoduje uzna-
nie, i˝ wykonawca odmówi∏ zawarcia umowy.
Czy wobec takiej klauzuli istnieje mo˝liwoÊç
przesuni´cia terminu? Czy w sytuacji, gdy nie
stawi´ si´ u zamawiajàcego, moje dzia∏anie zo-
stanie odebrane jako uchylenie si´ od zawarcia
umowy?

Kwestie zwiàzane z terminami zawierania umów po
wyborze oferty najkorzystniejszej zosta∏y okreÊlone
w art. 94 Pzp oraz art. 183 Pzp i dotyczà okolicznoÊci
zwiàzanych z terminami na wniesienie odwo∏ania
oraz okresem trwania post´powania odwo∏awczego.
Prawo zamówieƒ publicznych nie okreÊla natomiast
terminu, w którym musi nastàpiç zawarcie umowy
o udzielenie zamówienia publicznego. Decyzja od-
noÊnie daty oraz sposobu jej zawarcia (np. poprzez
z∏o˝enie podpisu w siedzibie zamawiajàcego czy ko-
respondencyjnie – poprzez przes∏anie umów wyko-
nawcy z obowiàzkiem odes∏ania) nale˝y do zama-
wiajàcego.

Niezale˝nie od przyczyny, z powodu której pierwotnie
okreÊlony termin jest dla wykonawcy nieodpowiedni
istotne jest, aby zamawiajàcy otrzyma∏ informacj´
o niestawiennictwie przed up∏ywem tego terminu
oraz wyraêny sygna∏, i˝ wykonawca wyra˝a wol´ za-
warcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
Krajowa Izba Odwo∏awcza wielokrotnie podkreÊla∏a,
˝e za uchylanie si´ od zawarcia umowy mo˝e byç

Na zg∏aszane przez Paƒstwa pytania, wàtpliwoÊci bàdê sygnalizowane
niejasnoÊci przepisów, odpowiadajà prawnicy specjalizujàcy si´
w problematyce zamówieƒ publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy,
która sprawuje merytoryczny patronat nad tà rubrykà.

Dzisiaj na pytania Czytelników
odpowiada Katarzyna Dubowska, prawnik

w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy

Prawnik podpowiada
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W uzasadnieniu jednego z wyroków2 Krajowa Izba
Odwo∏awcza stwierdzi∏a, ˝e trzykrotnie niestawienie
si´ w celu zawarcia umowy (ewentualnie nie przes∏a-
nie umowy) jak najbardziej mo˝e byç uznane za uchy-
lanie si´. Podsumowujàc powy˝sze niestawiennictwo
w pierwotnym terminie zawarcia umowy poprzedzo-
ne z∏o˝eniem wniosku o jego zmian´ w sytuacji, gdy
wykonawca realizuje wskazane w SIWZ formalnoÊci,
nie powinno zostaç zinterpretowane przez zamawia-
jàcego jako uchylenie si´ od zawarcia umowy.

DOKUMENT DOTYCZÑCY NIEKARALNOÂCI
OSOBY MAJÑCEJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA
W WIELKIEJ BRYTANII

Cz∏onkiem zarzàdu naszej spó∏ki jest osoba ma-
jàca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii.
W zwiàzku z obowiàzkiem przedstawienia doku-
mentu potwierdzajàcego niekaralnoÊç w zakre-
sie art. 24 ust. 1 pkt 14 mamy pytanie czy infor-
macja z policji o braku Êladów karalnoÊci za ja-
kiekolwiek przest´pstwo (certyfikat pochodzàcy
z ACRO Criminal Record Office) jest dokumen-
tem potwierdzajàcym niekaralnoÊç. W orzecze-
niach KIO znaleêliÊmy informacje, ˝e uznawa-
nym dokumentem jest Basic Disclosure Sco-
tland. Procedura uzyskania tego dokumentu jest
d∏ugotrwa∏a, informacj´ z policji mo˝emy uzy-
skaç szybciej. W zwiàzku z powy˝szym zwraca-
my si´ z pytaniem czy ten certyfikat b´dzie wy-
starczajàcy do wykazania niekaralnoÊci cz∏onka
zarzàdu czy Basic Disclosure Scotland jest jedy-
nym w∏aÊciwym dokumentem?

Zgodnie z § 8 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporzàdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawia-
jàcy od wykonawcy w post´powaniu o udzielenie
zamówienia wykonawca, majàcy siedzib´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby majàcej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w § 5 pkt 1, sk∏ada dokument, o którym

uznana jedynie wyraêna odmowa zawarcia umowy
lub innego rodzaju zachowanie w sposób nie budzà-
cy wàtpliwoÊci wskazujàce na brak takiego zamiaru1.

Uznanie, i˝ wykonawca uchyla si´ od zawarcia umo-
wy nie mo˝e wi´c zostaç dokonane niejako automa-
tycznie w zwiàzku z niestawieniem si´ w wyznaczo-
nym dniu, lecz musi wyraênie wynikaç z okoliczno-
Êci analizowanego przypadku, w tym czynnoÊci przez
niego podejmowanych lub zaniechanych. W odnie-
sieniu do przedstawionego stanu faktycznego reko-
menduj´ poinformowanie zamawiajàcego o braku
mo˝liwoÊci stawiennictwa w okreÊlonym dniu ze
wskazaniem konkretnego terminu lub przedzia∏u
czasowego, w którym zawarcie umowy b´dzie ze
strony wykonawcy mo˝liwe, albo z∏o˝enie propozycji
przes∏ania umów z deklaracjà odes∏ania zamawiajà-
cemu podpisanych egzemplarzy.

Zasadne jest równie˝ wykazanie dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do zawarcia umowy (dope∏nienie wskazanych
w SIWZ formalnoÊci). W zwiàzku z tym, ˝e wskaza-
nà w art. 94 ust. 3 Pzp przes∏ankà wyboru oferty naj-
korzystniejszej spoÊród pozosta∏ych ofert jest nie tyl-
ko uchylenie si´ od zawarcia umowy ale równie˝ nie
wniesienie nale˝ytego zabezpieczenia umowy, zale-
cam dope∏nienie formalnoÊci zwiàzanych z wniesie-
niem zabezpieczenia w pierwotnie wyznaczonym
terminie.

W sytuacji, w której wykonawca poinformuje o bra-
ku mo˝liwoÊci zawarcia umowy w okreÊlonym dniu,
a tak˝e gdy podejmie czynnoÊci jednoznacznie wska-
zujàce na wol´ jej zawarcia, zamawiajàcy nie powi-
nien zinterpretowaç tych czynnoÊci jako uchylenie
si´ od zawarcia umowy, niezale˝nie od wskazanej
w treÊci pisma klauzuli.

Nale˝y jednak pami´taç, i˝ kilkukrotne niestawien-
nictwo, niedope∏nianie formalnoÊci lub przekazywa-
nie zamawiajàcemu kolejnych wniosków odnoÊnie
zmiany terminu mo˝e zostaç odebrane jako nie wy-
ra˝one wprost dà˝enie do odmowy zawarcia umowy,
dlatego te˝ treÊç wniosku wykonawcy odnoÊnie ko-
lejnej daty powinna zostaç odpowiednio przemyÊla-
na, aby analogiczna sytuacja nie powtórzy∏a si´
w przysz∏oÊci.

1 KIO 14/13, KIO/KD 38/17, KIO 2738/17.
2 KIO 288/14.
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mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 (informacj´ z odpowiednie-
go rejestru, albo, w przypadku braku takiego reje-
stru, inny równowa˝ny dokument wydany przez
w∏aÊciwy organ sàdowy lub administracyjny kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której do-
tyczy informacja albo dokument, w zakresie okreÊlo-
nym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy).

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwo∏awczej podkre-
Êla si´, ˝e w Wielkiej Brytanii mo˝na uzyskaç doku-
ment potwierdzajàcy niekaralnoÊç stanowiàcy odpo-
wiednik polskiego Krajowego Rejestru Karnego.
W wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 r.3 Krajowa Izba
Odwo∏awcza uzna∏a, ˝e w Wielkiej Brytanii doku-
mentem potwierdzajàcym niekaralnoÊç jest zaÊwiad-
czenie Basic Disclosure Scotland - czyli Podstawowe
ZaÊwiadczenie o NiekaralnoÊci oraz, i˝ to zaÊwiad-
czenie mo˝e byç wystawione dla mieszkaƒców ca∏ej
Wielkiej Brytanii.

W wyroku z dnia 22 grudnia 2015 r.4 Izba wskaza∏a,
˝e podstawowe zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci (za-
wierajàce informacje o wszystkich niezatartych wy-
rokach) wydawane przez Disclosure Scotland jest
dokumentem w∏aÊciwym do stwierdzenia jakichkol-
wiek niezatartych skazaƒ dla zapewnienia zgodnoÊci
z ustawà Prawo zamówieƒ publicznych.

Ustalenia zawarte w uzasadnieniach wskazanych
powy˝ej wyroków nie oznaczajà jednak, i˝ Basic Di-
sclosure Scotland jest jedynym dokumentem po-
twierdzajàcym niekaralnoÊç osoby majàcej miejsce
zamieszkania w Wielkiej Brytanii, a ka˝dy inny do-
kument zawierajàcy informacje dotyczàce historii
kryminalnej nale˝y uznaç za nieodpowiedni.
W zwiàzku z tym, ˝e w Wielkiej Brytanii system re-
jestrów historii kryminalnej mo˝e ró˝niç si´ funkcjo-
nujàcego w Polsce systemu, w którym na podstawie
jednego dokumentu (informacji z Krajowego Reje-
stru Karnego) wydawanego przez jeden w∏aÊciwy or-
gan (Ministra SprawiedliwoÊci) zainteresowany
podmiot mo˝e uzyskaç informacje o historii krymi-
nalnej osoby, odnoÊnie której kieruje wniosek o ich
udzielenie, kluczowe jest ustalenie, czy dane zawar-
te w dokumencie pochodzà z odpowiedniego êród∏a
oraz czy dotyczà wymaganego zakresu (przest´pstw,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp). Nie

mo˝na bowiem wykluczyç sytuacji, gdy w kraju
miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy doku-
ment wskazany w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzàdzenia,
niekaralnoÊç mo˝e zostaç potwierdzona przez ró˝ne
organy na podstawie ró˝nych dokumentów.

Odnoszàc si´ bezpoÊrednio do certyfikatu wydanego
przez ACRO Criminal Record Office pomocne b´dzie
pos∏u˝enie si´ danymi zawartymi na stronie interne-
towej portalu Europejskiego systemu przekazywania
informacji z rejestrów karnych5, utworzonego w celu
udoskonalenia wymiany informacji pochodzàcych
z rejestrów karnych na szczeblu europejskim.

Tabelaryczne zestawienie przedstawionych danych
wskazuje, i˝ informacje zamieszczone w certyfikacie
Basic Disclosure Scotland pochodzà z krajowego
komputera policji prowadzonego przez Biuro Âledcze
ACRO. W zwiàzku z tym, ˝e w celu wydania doku-
mentu Basic Disclosure Scotland uprawniony organ
korzysta z zasobów gromadzonych przez Biuro Âled-
cze ACRO zasadnym jest uznanie, i˝ zarówno Basic
Disclosure Scotland jak równie˝ certyfikat wydany
przez brytyjskà policj´ stanowi dokument pochodzà-
cy z rejestru karnego, a zawarte w obu dokumentach
informacje w zwiàzku z pochodzeniem z tego same-
go êród∏a pokrywajà si´.

Je˝eli wi´c treÊç certyfikatu ACRO stanowi, co zosta-
∏o wskazane w pytaniu, potwierdzenie braku karal-
noÊci za jakiekolwiek przest´pstwo, zasadnym jest
uznanie, ˝e jest to dokument zgodny z wymagania-
mi zawartymi w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzàdzenia, tj.
informacjà pochodzàcà z odpowiedniego rejestru
potwierdzajàcà niekaralnoÊç osoby majàcej miejsce
zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

NIEOTRZYMANIE INFORMACJI
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nie otrzyma∏em pisma w sprawie wyboru oferty
najkorzystniejszej. Zamawiajàcy twierdzi, ˝e wy-

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

3 KIO 727/17.
4 KIO 2589/15, KIO 2596/15.
5 http://ecris.eu/criminal-record-uk/
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s∏a∏ mi wiadomoÊç, za∏àczajàc jej wydruk. Wia-
domoÊç jednak do mnie nie dotar∏a. Moja oferta
w tym przypadku znajdowa∏a si´ na ostatniej
pozycji wi´c nie mia∏o to wp∏ywu na mo˝liwoÊç
wygrania przetargu. Mam pytanie jak powinie-
nem postàpiç w analogicznej sytuacji, gdyby
przydarzy∏a si´ w przysz∏oÊci?

Moment przekazania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej jest kluczowy z uwagi na terminy
wniesienia odwo∏aƒ od dokonania tej czynnoÊci, któ-
re rozpoczynajà swój bieg od dnia nast´pnego po
dniu przes∏ania wiadomoÊci o wyborze. Aby podjàç
skuteczne dzia∏ania zwiàzane z zakwestionowaniem
decyzji zamawiajàcego wykonawca powinien dyspo-
nowaç odpowiednimi dowodami na poparcie twier-
dzenia o nieotrzymaniu informacji, którà zgodnie
z art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiajàcy zobowiàzany
by∏ przekazaç. Nie wystarczy przy tym stwierdzenie
o braku otrzymania odpowiedniego pisma.

W przypadku przes∏ania informacji za poÊrednic-
twem poczty elektronicznej wykonawca powinien
dà˝yç do pozyskania potwierdzenia zaniechania
czynnoÊci zamawiajàcego, zwa˝ywszy na przekaza-
nie wydruku wys∏anej wiadomoÊci. Przyk∏adem
dzia∏ania podj´tego w tym zakresie mo˝e byç np.
wydruk z operacji dokonanych na serwerze w okre-
Êlonym dniu, potwierdzajàcy brak dostarczenia pi-
sma za poÊrednictwem Êrodków komunikacji elek-
tronicznej. Sytuacja, w której zamawiajàcy zaniecha∏
czynnoÊci przekazania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej stanowi podstaw´ wniesienia od-
wo∏ania.

Je˝eli powy˝sze okolicznoÊci potwierdzi∏yby si´ ter-
min na wniesienie odwo∏ania rozpocznie swój bieg
zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 182 ust. 4 Pzp
i uzale˝niony jest od zamieszczenia og∏oszenia
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych, momentu jego publikacji w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej albo zawarcia umowy
w przypadku zaniechania czynnoÊci publikacji,
o której mowa w art. 95 Pzp. Tym samym zasadne
jest, aby wykonawca jako uczestnik post´powania
w sytuacji, gdy nie otrzymuje od d∏u˝szego czasu in-
formacji o rozstrzygni´ciu procedury, na bie˝àco Êle-
dzi∏ informacje zamieszczane przez zamawiajàcego
na stronie internetowej czy weryfikowa∏ publikacj´
og∏oszenia o udzieleniu zamówienia.

Brak zainteresowania wykonawcy i zaniechanie
w tym zakresie, z uwagi na moment rozpocz´cia bie-
gu terminów na wniesienie Êrodków ochrony praw-
nej, mo˝e zniweczyç szans´ na uzyskanie zamówie-
nia w przypadku gdy oka˝e si´, ˝e zamawiajàcy nie
wykona∏ czynnoÊci, do których by∏ zobowiàzany.

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem:

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
Odwiedê nas jeszcze dziÊ!


