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ZAÂWIADCZENIE O NIEKARALNOÂCI
W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Wykonawc´, którego oferta zosta∏a oceniona najwy-
˝ej wezwaliÊmy do z∏o˝enia zaÊwiadczenia z KRK
w celu potwierdzenia, ˝e nie podlega wykluczeniu.
W odpowiedzi przed∏o˝y∏ zaÊwiadczenie z KRK
w formie wydruku z dokumentu elektronicznego,
jak równie˝ p∏yt´ CD, na której znajdowa∏ si´ plik
XML. Czy mo˝emy uznaç za wystarczajàcy plik zapi-
sany na noÊniku danych, czy te˝ powinniÊmy we-
zwaç go po raz drugi w celu przed∏o˝enia zaÊwiad-
czenia z KRK w formie tradycyjnej, papierowej? Je-
Êli nie uzupe∏ni dokumentu, czy powinniÊmy odrzu-
ciç jego ofert´ jako niezgodnà z treÊcià SIWZ?

Wykonawcy jak najbardziej mogà przedk∏adaç elektro-
niczne zaÊwiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (za-
Êwiadczenia o niekaralnoÊci) w formacie XML zapisane
na informatycznym noÊniku danych (np. pami´ç USB,
p∏yta CD, p∏yta DVD). Plik taki traktowany jest jako do-
kument elektroniczny i mo˝na si´ nim pos∏ugiwaç iden-
tycznie jak zaÊwiadczeniem w formie tradycyjnej.

Przypomnieç w tym miejscu nale˝y, i˝ w myÊl § 14 ust. 2
rozporzàdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç za-
mawiajàcy od wykonawcy w post´powaniu o udzielenie
zamówienia, zmienionego rozporzàdzeniem Ministra
Przedsi´biorczoÊci i Technologii z dnia 16 paêdziernika
2018 r.1, dokumenty takie, jak m.in. zaÊwiadczenie o nie-
karalnoÊci sk∏adane sà w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oÊwiadczenia poÊwiadczonej za zgodnoÊç z orygina∏em.

Krajowa Izba Odwo∏awcza w wyroku z dnia 9 wrzeÊnia
2015 r.2 stwierdzi∏a, i˝ „…w przypadku informacji wyda-
wanej w formie pliku elektronicznego, dokumentem jest
ten w∏aÊnie plik, który ma form´ elektronicznà, a nie wy-
druk zawartoÊci tego pliku. Stàd te˝ skuteczne pos∏ugi-
wanie si´ takà informacjà wymaga przede wszystkim
przed∏o˝enia pliku elektronicznego zapisanego na noÊni-
ku danych. Sam wydruk mo˝e w takim przypadku pe∏niç
funkcj´ pomocniczà, ale wydruk nie mo˝e zastàpiç doku-
mentu, którym jest plik elektroniczny”. Nale˝y zatem
pami´taç, ˝e wydrukowane zaÊwiadczenie nie b´dzie
urz´dowym dokumentem. Pos∏ugiwaç si´ mo˝na jedynie
jego elektronicznà wersjà.
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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
Magdalena Kuliƒska – aplikant adwokacki
w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Prawnik podpowiada

1 Dz. U. z 2018 r. poz. 1993.
2 Sygn. akt KIO 1801/15.
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Odpowiadajàc zatem wprost na pytanie, przed∏o˝one
przez wykonawc´ zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci w for-
mie pliku XML jest honorowane (wa˝ne). W zwiàzku
z powy˝szym nie ma podstaw do wzywania wykonawcy
w celu z∏o˝enia zaÊwiadczenia z Krajowego Rejestru Kar-
nego w formie papierowej.

Niezale˝nie od powy˝szego nale˝y pami´taç, ˝e uchybie-
nie wykonawcy polegajàce na niez∏o˝eniu lub nieuzupe∏-
nieniu dokumentu (w tym przypadku zaÊwiadczenia
o niekaralnoÊci) w terminie wyznaczonym przez zama-
wiajàcego jest równoznaczne z niewykazaniem spe∏nie-
nia warunków udzia∏u w post´powaniu. Zgodnie bo-
wiem z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, z post´powania o udzie-
lenie zamówienia publicznego wyklucza si´ wykonawc´,
który nie wykaza∏ spe∏niania warunków udzia∏u w post´-
powaniu lub nie zosta∏ zaproszony do negocjacji lub z∏o-
˝enia ofert wst´pnych albo ofert, lub nie wykaza∏ braku
podstaw wykluczenia.

BRAK OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

W prowadzonym przez nas post´powaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego na dostaw´ mebli biurowych nie
wp∏yn´∏a ˝adna oferta. Prosz´ o wskazanie, co mo-
˝emy teraz zrobiç, jaki tryb udzielenia zamówienia
zastosowaç. Nie ukrywam, ˝e zale˝y nam na czasie,
dlatego wolelibyÊmy nie wszczynaç kolejnego prze-
targu nieograniczonego.

W przedstawionym stanie faktycznym, zamawiajàcy ma
mo˝liwoÊç wszcz´cia post´powania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybach niekonkurencyjnych jaki-
mi sà zamówienie z wolnej r´ki (na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 4 Pzp) oraz negocjacje bez og∏oszenia (na pod-
stawie art. 62 ust. 1 pkt 1 Pzp).

W myÊl art. 10 ust. 2 Pzp zamawiajàcy mo˝e skorzystaç
z innego ni˝ podstawowy tryb udzielania zamówieƒ pu-
blicznych, gdy spe∏ni warunki okreÊlone w treÊci przepi-
sów ustawy. Konieczne jest zatem spe∏nienie jedynie wa-
runków danej przes∏anki.

Mo˝liwoÊç udzielenia zamówienia w jednym z dwóch
wy˝ej wymienionych trybów obwarowana jest m.in. ko-
niecznoÊcià wczeÊniejszego przeprowadzenia post´powa-

nia w trybie przetargu nieograniczonego, uniewa˝nie-
niem post´powania z powodu niez∏o˝enia ˝adnej oferty
oraz niedokonaniem w istotny sposób zmiany pierwot-
nych warunków zamówienia (obowiàzujàcych w post´-
powaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawo-
wym). Zamawiajàcy spe∏nia zatem w tym przypadku
przes∏anki przeprowadzenia post´powania na dostaw´
mebli biurowych w trybie niekonkurencyjnym.

Decyzja dotyczàca wyboru trybu udzielenia zamówienia
nale˝y wy∏àcznie do zamawiajàcego. Jako gospodarz po-
st´powania ma on najlepszà wiedz´ co do tego, który
tryb b´dzie najw∏aÊciwszy dla osiàgni´cia celu jakim jest
udzielenie zamówienia publicznego.

RÓ˚NE STAWKI PODATKU VAT W OFERTACH

W prowadzonym post´powaniu zamawiajàcy nie
poda∏ w dokumentacji post´powania wymaganej
stawki podatku VAT. Wykonawcy musieli wskazaç
zarówno cen´ netto, jak i zastosowanà stawk´ sa-
modzielnie w formularzu ofertowym. Oferty z∏o˝y∏o
kilku wykonawców, jednak wystàpi∏a w nich roz-
bie˝noÊç w zakresie stawki VAT. Jak powinien zare-
agowaç zamawiajàcy?

Z uwagi na fakt, i˝ wszelkie uchybienia zamawiajàcego
mogà skutkowaç wniesieniem odwo∏ania, zamawiajàcy
powinni mieç na uwadze orzecznictwo Krajowej Izby
Odwo∏awczej. Zwróciç nale˝y uwag´ na wyrok KIO
z dnia 9 stycznia 2018 r.3 Przedmiotem post´powania by-
∏a dostawa artyku∏ów ˝ywnoÊciowych. Dwaj wykonawcy
z∏o˝yli oferty, w których dla jednej z wielu wymaganych
pozycji okreÊlili stawk´ podatku VAT w ró˝nej wysokoÊci
(5% i 8%).

Co istotne, zamawiajàcy sam mia∏ wàtpliwoÊç, jaka staw-
ka podatkowa jest w∏aÊciwa. Izba oceni∏a, i˝ powinien by∏
wystosowaç pisemne wezwanie do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ
w przedmiocie podstawy zastosowanej stawki podatku
VAT na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Izba umotywowa∏a
rozstrzygni´cie tym, i˝ jeden z wykonawców przedstawi∏
jako dowód interpretacj´ indywidualnà Izby Skarbowej,
lecz wydanà na wniosek innego podmiotu i w odmien-

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

3 Sygn. akt KIO 2702/17.
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nym stanie faktycznym, która „co najwa˝niejsze, zawiera
w swej treÊci zastrze˝enie, i˝ traci ona swojà wa˝noÊç
w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisa-
nego w niej stanu faktycznego (w szczególnoÊci w przy-
padku b∏´dnej kwalifikacji PKWiU) lub zmiany stanu
faktycznego. Izba podkreÊli∏a jednoczeÊnie, i˝ niedopusz-
czalnym jest wyst´powanie do jednego z wykonawców
na piÊmie a do drugiego telefonicznie, w zakresie wyja-
Ênienia tej samej kategorii wàtpliwoÊci”.

Powy˝sze wynika z zasady równego traktowania wyko-
nawców i zachowania uczciwej konkurencji w post´po-
waniu (art. 7 Pzp). Zasada ta ma swój wyraz m.in. w sto-
sowaniu jednakowych kryteriów oceny z∏o˝onych w po-
st´powaniu ofert. Kryteria te sà jawne dla wszystkich
wykonawców w terminie od dnia publikacji og∏oszenia
o zamówieniu.

Kluczowe znaczenie w tej sytuacji ma tak˝e uchwa∏a Sà-
du Najwy˝szego z 20 paêdziernika 2011 r.4, która po∏o˝y-
∏a kres rozbie˝noÊci orzeczniczej w przedmiocie w∏aÊci-
wego zachowania zamawiajàcego. Zdaniem SN „wobec
braku faktycznej mo˝liwoÊci odniesienia si´ do stawki
podatku VAT na skutek jej nieuwzgl´dnienia w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia, obowiàzek za-
mawiajàcego musi ograniczyç si´ wy∏àcznie do oceny
prawid∏owoÊci przyj´tej w ofercie wykonawcy stawki po-
datku VAT, która jako element cenotwórczy mia∏a bezpo-
Êredni wp∏yw na ukszta∏towanie wysokoÊci przedstawio-
nej w ofercie ceny. Przyj´cie w ofercie nieprawid∏owej
stawki podatku VAT jest zatem równoznaczne z b∏´dem
w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, polegajàcym na wa-
dliwym doborze przez wykonawc´ elementu majàcego
niewàtpliwie wp∏yw na obliczenie wysokoÊci zaoferowa-
nej ceny”.

W konsekwencji zawsze, gdy zamawiajàcy ma wàtpliwo-
Êci w zakresie zastosowania prawid∏owej stawki podatku
VAT powinien wezwaç wykonawców do z∏o˝enia wyja-
Ênieƒ stosownie do art. 87 ust. 1 Pzp. JeÊli zaÊ zamawia-
jàcy zna w∏aÊciwà stawk´ podatkowà i ma pewnoÊç, i˝
wykonawca wskaza∏ b∏´dnà stawk´, powinien odrzuciç
ofert´ na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp jako zawiera-
jàcà b∏àd w obliczeniu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy
z okolicznoÊci wynika, ˝e dosz∏o wy∏àcznie do oczywistej
omy∏ki, którà zamawiajàcy mo˝e poprawiç na mocy art.
87 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Cz´sto indywidualne interpretacje podatkowe sà ze so-
bà sprzeczne i w okreÊlonych sytuacjach niektórzy wy-
konawcy mogà byç zwolnieni z podatku VAT lub stoso-
waç stawk´ preferencyjnà, inni nie. Jednak wówczas
zamawiajàcy nie ma podstawy prawnej do odrzucenia
takiej oferty. Podlega ona ocenie razem z innymi z∏o˝o-
nymi w post´powaniu. Wykonawca musi jednak to
uprawnienie wykazaç. Aktualnym pozostaje orzeczenie
Izby, w Êwietle którego „odpowiedzialnoÊç za prawid∏o-
we naliczenie i odprowadzenie podatku od towarów
i us∏ug obcià˝a wykonawc´ jako podatnika i to on pono-
si ryzyko i pe∏nà odpowiedzialnoÊç z tego tytu∏u, w tym
odpowiedzialnoÊç karnoskarbowà. W zwiàzku z tym
nale˝y przyjàç, ˝e cena i zastosowana stawka podatku
od towarów i us∏ug podlega kontroli zamawiajàcego tyl-
ko w takim zakresie, jaki wynika wprost z przepisów
prawa”5.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiàzuje art. 14s Ordynacji po-
datkowej, w myÊl którego z wnioskiem o wydanie inter-
pretacji indywidualnej mo˝e obecnie wystàpiç zama-
wiajàcy w rozumieniu Pzp, wy∏àcznie w zakresie majà-
cym wp∏yw na sposób obliczenia ceny w zwiàzku
z udzielanym zamówieniem publicznym. „Istotny dla
okreÊlenia treÊci wniosku o interpretacj´ indywidualnà
jest zakres poj´cia sposobu obliczenia ceny w zwiàzku
z udzielanym zamówieniem publicznym”6. JeÊli zatem
zamawiajàcy ma wàtpliwoÊci na etapie planowania lub
przygotowania post´powania, mo˝e o takà interpretacje
wystàpiç.

4 Sygn. akt III CZP 52/11.
5 Wyrok KIO z dnia 6 maja 2011 r. sygn. akt: KIO 874/11.
6 Teszner Krzysztof [w:] Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa.

Komentarz aktualizowany, LEX/el.2018.
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P R A W N I K P O D P O W I A D A

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


