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WYKLUCZENIE Z POWODU
NIENALE˚YTEGO WYKONANIA UMOWY

Czy przes∏anka wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 4
Pzp dotyczy zamówieƒ publicznych rozumia-
nych jako zawarte w post´powaniach prowa-
dzonych na podstawie Pzp, czy dotyczy te˝
umów w zakresie zamówieƒ zwolnionych ze
stosowania tej ustawy? Wykonawca z∏o˝y∏
oÊwiadczenie o braku podstaw wykluczenia.
W ubieg∏ym roku nie wykona∏ wczeÊniejszej
umowy dotyczàcej zamówienia, do którego nie
stosowaliÊmy ustawy z powodu wy∏àczenia
z art. 4 pkt 8. Nie wiemy, czy w zwiàzku z tym
nale˝y wykluczyç wykonawc´ z post´powania.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp z post´powania
o udzielenie zamówienia zamawiajàcy mo˝e wyklu-
czyç wykonawc´, który z przyczyn le˝àcych po jego
stronie nie wykona∏ albo nienale˝ycie wykona∏
w istotnym stopniu wczeÊniejszà umow´ w sprawie
zamówienia publicznego lub umow´ koncesji, za-
wartà z zamawiajàcym, o którym mowa w art. 3 ust.

1 pkt 1–4, co doprowadzi∏o do rozwiàzania umowy
lub zasàdzenia odszkodowania.

Analizujàc treÊç wskazanej przes∏anki wykluczenia
nale˝y zauwa˝yç, ˝e sformu∏owanie dotyczàce nie-
wykonania lub nienale˝ytego wykonania wczeÊniej-
szej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie
zawiera wyra˝eƒ ograniczajàcych mo˝liwoÊç zasto-
sowania tego przepisu wy∏àcznie do umów zawar-
tych w wyniku przeprowadzenia post´powaƒ
o udzielenie zamówienia publicznego w jednym
z trybów wskazanych w Pzp. W zwiàzku z brakiem
zamieszczenia w treÊci przepisu tej przes∏anki nale-
˝y dokonaç oceny ewentualnych ograniczeƒ w tym
zakresie w odniesieniu do definicji zamówienia pu-
blicznego oraz treÊci art. 4, zawierajàcego kategori´
wy∏àczeƒ stosowania Prawa zamówieƒ publicznych.

Ustawa definiuje zamówienie publiczne w art. 2
pkt. 13 Pzp jako umowy odp∏atne zawierane mi´dzy
zamawiajàcym a wykonawcà, których przedmiotem
sà us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane. Powy˝sze
wskazuje, i˝ aby umowa by∏a umowà zamówienia

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.
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UZYSKANIE INFORMACJI O OFERTACH
Z¸O˚ONYCH W POST¢POWANIU

Czy firma, która nie z∏o˝y∏a oferty w przetargu
nieograniczonym mo˝e uzyskaç informacje
o ofertach wykonawców, którzy je z∏o˝yli? Na-
sza firma nie uczestniczy w przetargu, ale Êle-
dzàc rynek i dzia∏ania naszych konkurentów jest
zainteresowana produktami, jakie zaoferowali.
Dlatego te˝ chcielibyÊmy uzyskaç informacje za-
warte w ofertach oraz inne informacje, wynika-
jàce ze z∏o˝onych dokumentów dotyczàcych
produktu. Czy zamawiajàcy b´dzie zobowiàza-
ny do przes∏ania informacji gdy z∏o˝ymy taki
wniosek uzasadniony zasadà jawnoÊci post´po-
wania?

Analizujàc mo˝liwoÊç zwrócenia si´ o udost´pnienie
informacji o ofertach oraz dokumentach z∏o˝onych
w post´powaniu przez podmiot nieb´dàcy jego
uczestnikiem nale˝y podkreÊliç, ˝e ustawodawca nie
wprowadzi∏ ograniczeƒ w zakresie mo˝liwoÊci prze-
kazania tych informacji jedynie wykonawcom, któ-
rzy z∏o˝yli oferty. Tym samym, w przypadku z∏o˝enia
wniosku o udost´pnienie ofert i innych dokumen-
tów, zamawiajàcy zobowiàzany jest przes∏aç je oso-
bie sk∏adajàcej zapytanie.

Powo∏ujàc si´ na zasad´ jawnoÊci post´powania wy-
ra˝onà w art. 8 ust. 1 Pzp nale˝y pami´taç, i˝ Prawo
zamówieƒ publicznych zawiera regulacje wskazujà-
ce na dopuszczalny moment udost´pnienia tych in-
formacji. Zgodnie z art. 96 ust. 3 za∏àczniki do pro-
toko∏u udost´pnia si´ po dokonaniu wyboru najko-
rzystniejszej oferty lub uniewa˝nieniu post´powa-
nia z tym, ˝e oferty udost´pnia si´ od chwili ich
otwarcia, oferty wst´pne od dnia zaproszenia do
sk∏adania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udzia-
∏u w post´powaniu od dnia poinformowania o wy-
nikach oceny spe∏niania warunków udzia∏u w po-
st´powaniu.

Powy˝sze oznacza, ˝e sk∏adajàc wniosek o udost´p-
nienie oferty zamawiajàcy zgodnie z przytoczonym
przepisem w przetargu nieograniczonym jest zobo-
wiàzany do jej udost´pnienia od momentu otwarcia.
W przypadku natomiast wymaganych w post´powa-

publicznego istotne jest, aby po pierwsze dotyczy∏a
robót budowlanych, dostaw lub us∏ug, po drugie,
aby by∏a umowà odp∏atnà, a po trzecie, aby by∏a za-
warta pomi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà. Tym
samym w zakresie przes∏anki dotyczàcej niewyko-
nania lub nienale˝ytego wykonania wczeÊniejszej
umowy w sprawie zamówienia publicznego rozu-
mienie poj´cia „zamówienie publiczne” nale˝y od-
nosiç ÊciÊle do powy˝szej definicji, która nie zawie-
ra dalszych dodatkowych przes∏anek dotyczàcych
procedury jego udzielenia.

Wy∏àczenie zawarte w art. 4 pkt 8 Pzp, zgodnie
z którym ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ i kon-
kursów, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci kwoty 30 000 euro nie
oznacza, i˝ zamówienia o wartoÊci równej lub
mniejszej ni˝ wskazana tracà cech´ zamówieƒ pu-
blicznych. Przepis ten wy∏àcza stosowanie ustawy
wobec zamówieƒ publicznych ze wzgl´du na ich
wartoÊç, nie wy∏àcza natomiast tych zamówieƒ z ka-
tegorii „zamówieƒ publicznych”. Zamówienia te po-
zostajàc zamówieniami publicznymi, odpowiadajà
wi´c sformu∏owaniu zawartemu w art. 24 ust. 5 pkt
4 Pzp.

W zwiàzku z powy˝szym zamawiajàcy w celu wery-
fikacji omawianej przes∏anki wykluczenia powinien
oceniç wykonawc´ z którym zosta∏a zawarta wcze-
Êniejsza umowa nie tylko w zakresie rozstrzygni´-
tych post´powaƒ o udzielenie zamówieƒ publicz-
nych, lecz równie˝ w odniesieniu do umów doty-
czàcych zamówieƒ publicznych zwolnionych ze sto-
sowania ustawy ze wzgl´du na ich wartoÊç, które
zosta∏y zawarte przy zastosowaniu wewn´trznych
procedur zamawiajàcego.

Je˝eli wi´c wczeÊniejsze nienale˝yte wykonanie
umowy w sprawie zamówienia publicznego z przy-
czyn le˝àcych po stronie wykonawcy w istotnym
stopniu doprowadzi∏o do rozwiàzania umowy lub
zasàdzenia odszkodowania nale˝y uznaç, ˝e prze-
s∏anka wykluczenia okreÊlona w art. 24 ust. 5 pkt 4
Pzp zosta∏a spe∏niona, o ile wykonawca nie przed-
stawi∏ zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wystarczajàcych,
w ocenie zamawiajàcego, dowodów rzetelnoÊci (sa-
mooczyszczenie).
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niu dokumentów dotyczàcych oferowanego produk-
tu, tj. dokumentów potwierdzajàcych, ˝e dostawy,
us∏ugi lub roboty budowlane spe∏niajà wymagania
okreÊlone przez zamawiajàcego, ich udost´pnienie
nastàpi co do zasady najwczeÊniej po wyborze ofer-
ty najkorzystniejszej lub uniewa˝nieniu post´powa-
nia, poniewa˝ sà to dokumenty, których zamawiajà-
cy mo˝e ˝àdaç na podstawie art. 26 (dokumenty te
nie stanowià wówczas oferty).

Mo˝liwa jest jednak sytuacja, w której wykonawca
samodzielnie zdecyduje o tym, ˝e umieÊci w ofercie
dokumenty dotyczàce produktu, decydujàc si´ tym
samym na ich z∏o˝enie niezale˝nie od tego, czy za-
mawiajàcy wystàpi∏by do niego z odpowiednim
wezwaniem. W takim przypadku zamawiajàcy
w odpowiedzi na wniosek w zakresie wskazanym
w pytaniu powinien dokonaç czynnoÊci przekazania
zainteresowanemu podmiotowi oferty jako ca∏oÊci,
a wi´c wraz z dokumentami.

Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e zasada jawnoÊci po-
st´powania doznaje ograniczeƒ w przypadku,
w którym informacje zawarte w ofercie lub doku-
mentach zawierajà dane stanowiàce tajemnic´
przedsi´biorstwa. W takiej sytuacji, gdy wykonaw-
ca dokona∏ skutecznego zastrze˝enia tych informa-
cji, tj. postàpi∏ w sposób okreÊlony w art. 8 ust. 3
Pzp, zamawiajàcy zobowiàzany jest do udost´pnie-
nia oferty i dokumentów z pomini´ciem treÊci obj´-
tej tajemnicà.

Z¸O˚ENIE OFERTY, KTÓRA NIE UWZGL¢DNIA
MODYFIKACJI SIWZ

Z∏o˝y∏em ofert´ na pierwotnym wzorze formu-
larza (przed zmianà SIWZ). Zamawiajàcy tu˝
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert zmieni∏
SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówie-
nia, nastàpi∏o to po wys∏aniu mojej oferty do za-
mawiajàcego, wczeÊniej nie zauwa˝y∏em zmia-
ny na stronie internetowej. Czy oferta zostanie
odrzucona?

Wykonawca bioràcy udzia∏ w post´powaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego, b´dàc zwiàzanym

postanowieniami SIWZ, zobowiàzany jest do spo-
rzàdzenia oferty uwzgl´dniajàcej wszystkie wyma-
gania okreÊlone przez zamawiajàcego w dokumen-
tacji post´powania.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiajàcy od-
rzuca ofert´, je˝eli jej treÊç nie odpowiada treÊci
SIWZ, z zastrze˝eniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, tj. sy-
tuacji, w której wykonawca pope∏ni∏ omy∏k´ polega-
jàcà na niezgodnoÊci oferty z SIWZ, niepowodujàcà
istotnych zmian w treÊci oferty. Tym samym nieza-
le˝nie od tego, czy pope∏niony b∏àd dotyczy sytuacji,
w której wykonawca z∏o˝y∏ formularz oferty nie-
uwzgl´dniajàcy zmiany SIWZ, czy te˝ gdy b∏àd doty-
czy innego rodzaju niezgodnoÊci, zamawiajàcy ka˝-
dorazowo jest zobowiàzany przy ocenie treÊci oferty
do zweryfikowania wystàpienia w niej omy∏ek.

W przypadku, gdy omy∏ka nie ma charakteru oczy-
wistej omy∏ki pisarskiej lub rachunkowej, zamawia-
jàcy musi w celu stwierdzenia mo˝liwoÊci lub braku
mo˝liwoÊci jej poprawienia dokonaç oceny istotno-
Êci ewentualnej zmiany. Wobec niewskazania w py-
taniu ró˝nic pomi´dzy pierwotnà treÊcià formularza
oferty, a dokonanà zmianà SIWZ w zakresie terminu
wykonania zamówienia, nie mo˝na jednoznacznie
przesàdziç o mo˝liwoÊci zastosowania przez zama-
wiajàcego art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i poprawieniu tej
omy∏ki albo o obowiàzku odrzucenia oferty na pod-
stawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Analizujàc omawianà kwesti´ na poziomie ogólnym
nale˝y podkreÊliç, ˝e poprawienie takiej omy∏ki by-
∏oby mo˝liwe m. in. w przypadku, gdyby informacje
o zamiarze wykonawcy odnoÊnie akceptacji nowych
lub zmienionych postanowieƒ formularza oferty
w zakresie terminu realizacji mo˝na by∏oby uzyskaç
podczas badania innych oÊwiadczeƒ znajdujàcych
si´ w ofercie, informacji w dokumentach do oferty
za∏àczonych lub w sytuacji, gdy zamiar wykonania
zamówienia w terminie zgodnym z wymaganiami
zamawiajàcego wynika z oceny ca∏okszta∏tu posta-
nowieƒ dokumentacji i czynnoÊci podj´tych w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia.

W orzecznictwie podkreÊla si´, ˝e ofert´ nale˝y in-
terpretowaç w sposób, z którego wynika wymóg
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uwzgl´dnienia przy wyk∏adni oÊwiadczenia woli
okolicznoÊci jego z∏o˝enia.1 Kwestia mo˝liwoÊci po-
prawienia omy∏ki wobec z∏o˝enia oferty na formula-
rzu nieuwzgl´dniajàcym zmiany SIWZ by∏a przed-
miotem rozwa˝aƒ Krajowej Izby Odwo∏awczej.
W jednym z wyroków2 Izba stwierdzi∏a, ˝e omy∏ka
polegajàca na z∏o˝eniu oÊwiadczenia wykonania
etapu prac w terminie do 15 grudnia 2015 r., pod-
czas gdy zamawiajàcy wymaga∏ wykonania tego eta-
pu do dnia 9 grudnia 2015 r., podlega poprawieniu
w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp m. in. ze wzgl´du na
zawarte w SIWZ maksymalne terminy poszczegól-
nych partii dostaw (niepodlegajàce modyfikacji
przez wykonawc´ poprzez z∏o˝enie indywidualnego
oÊwiadczenia w tym zakresie), pomy∏k´ zamawiajà-
cego w pierwotnym brzmieniu SIWZ oraz to, i˝
omy∏ka nie dotyczy ca∏ego terminu wykonania za-
mówienia, lecz dostawy ostatniej partii.

W wyroku o sygnaturze KIO 1730/10 Izba stwier-
dzi∏a m.in., ˝e poprawienie przez zamawiajàcego
formularza ofertowego w zakresie oÊwiadczenia do-
tyczàcego terminu wykonania zamówienia wobec
faktu, ˝e przyst´pujàcy zaakceptowa∏ SIWZ oraz
wzór umowy oznacza, ˝e wyrazi∏ on zgod´ na za-
warty przez zamawiajàcego wymóg, a jedynie nie
przedstawi∏ tego w sposób wyraêny w formularzu
ofertowym.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e w orzecznictwie wyst´pujà
równie˝ wyroki, w których wprost wskazano na nie-
dopuszczalnoÊç poprawienia omy∏ki polegajàcej na
niezgodnoÊci terminu wskazanego w ofercie, trak-
tujàc jà jako omy∏k´ o istotnym charakterze w przy-

padku, gdy wynika∏a bezpoÊrednio z braku z∏o˝enia
oferty na formularzu nieuwzgl´dniajàcym zmian
treÊci SIWZ3.

Podsumowujàc ca∏okszta∏t przedstawionej powy˝ej
analizy zagadnienia nale˝y stwierdziç, ˝e oÊwiad-
czenie dotyczàce terminu wykonania zamówienia
niezgodnego z SIWZ wobec z∏o˝enia oferty na for-
mularzu nieuwzgl´dniajàcym zmian dokonanych
przez zamawiajàcego nie skutkuje automatycznie
obowiàzkiem odrzucenia oferty. Taki skutek by∏by
mo˝liwy wy∏àcznie wówczas, gdyby taka omy∏ka po-
wodowa∏a istotnà zmian´ jej treÊci. Powy˝sze po-
winno zostaç ustalone ka˝dorazowo przez zamawia-
jàcego w odniesieniu do ca∏okszta∏tu okolicznoÊci
wyst´pujàcych w post´powaniu, z uwzgl´dnieniem
weryfikacji zamiaru wykonawcy wyra˝onego w z∏o-
˝onym w ofercie oÊwiadczeniu.

1 KIO 1730/10.
2 KIO 1348/15.
3 Np. KIO 1520/12.

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!


