
37www.zamowieniapublicznedoradca.pl

WA˚NOÂå PODPISU ELEKTRONICZNEGO

W post´powaniu, które prowadzimy, jeden
z wykonawców kwestionuje prawid∏owoÊç
dokumentów z∏o˝onych przez konkurenta. Po-
wo∏ujàc si´ na wyrok KIO 2428/18, ˝àda on od-
rzucenia oferty opatrzonej podpisem wykorzy-
stujàcym SHA-1. Jako zamawiajàcy mamy po-
wa˝ne wàtpliwoÊci, poniewa˝ nasz program
komputerowy uznaje podpis za wa˝ny i prawi-
d∏owy. Czy pomimo tego musimy odrzuciç ko-
rzystniejszà ofert´?

Jednà z najwi´kszych zalet podpisów elektronicz-
nych, wzgl´dem „tradycyjnych”, jest mo˝liwoÊç
sprawdzenia, czy w ju˝ podpisanym dokumencie
nie dokonano zmian. W sk∏ad podpisu elektronicz-
nego wchodzi bowiem skrót (ang. hash) podpisy-
wanego dokumentu, sk∏adajàcy si´ z ciàgu cyfr i li-
ter. WartoÊç hash wyliczana jest przez tzw. funkcje
skrótu (np. SHA-1, SHA-256, SHA-512), niezale˝-
nie dla ka˝dego pliku. Programy weryfikujàce pra-
wid∏owoÊç podpisu elektronicznego samodzielnie
wyliczajà wartoÊç skrótu dokumentu oraz porów-

nujà go z „hashem” wskazanym w podpisie. Nie-
zgodnoÊç wartoÊci skrótów Êwiadczyç b´dzie o do-
konaniu zmiany w dokumencie.

W praktyce szczególnie istotne jest, aby wartoÊç
skrótu dwóch ró˝nych dokumentów zawsze by∏a
odmienna (brak tzw. kolizji). W przypadku SHA-1,
w wyjàtkowych przypadkach, kolizja mo˝e wystà-
piç. Z tego te˝ powodu ustawodawca zdecydowa∏
o odstàpieniu od wykorzystywania wspomnianego
algorytmu. W art. 137 ust. 1 ustawy o us∏ugach za-
ufania oraz identyfikacji elektronicznej (uzie)1,
wskazano, ˝e „do dnia 1 lipca 2018 r. do sk∏adania
zaawansowanych podpisów elektronicznych lub
zaawansowanych piecz´ci elektronicznych mo˝na
stosowaç funkcj´ skrótu SHA-1, chyba ˝e wyma-
gania techniczne wynikajàce z aktów wykonaw-
czych (…) wy∏àczà mo˝liwoÊç stosowania tej
funkcji skrótu”. Decydujàce jest jednak okreÊlenie
skutków stosowania wspomnianej funkcji skrótu
po dniu 1 lipca 2018 r.

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
radca prawny Joanna Presz-Król, partner zarzàdzajàcy

w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Prawnik podpowiada

1 Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 162.
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Krajowa Izba Odwo∏awcza we wskazanym wy-
roku z dnia 10 grudnia 2018 r.2, opierajàc si´ na
cytowanym przepisie uzna∏a, ˝e podpis elektro-
niczny z∏o˝ony z wykorzystaniem funkcji skrótu
SHA-1, po 1 lipca 2018 r., jest niewa˝ny. Orzecze-
nie to spotka∏o si´ z uzasadnionà krytykà. Wska-
zaç nale˝y bowiem, ˝e cytowany przepis nie na-
k∏ada rygoru niewa˝noÊci na podpisy z∏o˝one
z wykorzystaniem wskazanej funkcji skrótu. Co
wi´cej, nie zosta∏ wprost wyra˝ony zakaz korzy-
stania ze wspomnianego algorytmu równie˝ po
dacie 1 lipca 2018 r.

Z uwagi na powsta∏e wàtpliwoÊci Ministerstwo
Cyfryzacji wyda∏o opinie dotyczàcà mo˝liwoÊci
dalszego stosowania funkcji skrótu3. Odpowiednia
opinia zosta∏a równie˝ wydana przez Urzàd Zamó-
wieƒ Publicznych4. Zgodnie z treÊcià obu wyja-
Ênieƒ, stosowanie kwestowanego algorytmu jest
niezalecane, ale nadal dopuszczalne. Uznaç nale˝y
zatem, ˝e w zwiàzku z brakiem wskazania sankcji,
ustawodawca jedynie „rekomenduje” zmian´ sto-
sowanej funkcji skrótu.

Wspomniana powy˝ej wyk∏adnia przepisów znala-
z∏a ju˝ tak˝e potwierdzenie w wyrokach Krajowej
Izby Odwo∏awczej5.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, art. 137 uzie
nie mo˝e byç podstawà do kwestionowania z∏o˝o-
nych przez wykonawc´ dokumentów. W konse-
kwencji Zamawiajàcy nie mogà powo∏ywaç si´ na
art. 89 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówieƒ publicznych6

jako podstaw´ odrzucenia oferty.

TAJEMNICA
PRZEDSI¢BIORSTWA

Zamawiajàcy zwróci∏ si´ o udzielenie wyja-
Ênieƒ ra˝àco niskiej ceny, które chcielibyÊmy
zastrzec tajemnicà przedsi´biorstwa. Czy na
tym etapie post´powania wykonawca mo˝e
skorzystaç z ochrony przewidzianej w art. 8
ust. 3 Pzp? Czy wystarczajàce jest wy∏àcznie
wskazanie, które informacje nie mogà zostaç
ujawnione przez zamawiajàcego, bez podania
uzasadnienia przez wykonawc´?

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówieƒ publicz-
nych nie ujawnia si´ informacji stanowiàcych ta-
jemnic´ przedsi´biorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je˝eli wyko-
nawca, nie póêniej ni˝ w terminie sk∏adania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu, zastrzeg∏, ˝e nie mogà byç one udost´p-
nione oraz wykaza∏, i˝ zastrze˝one informacje
stanowià tajemnic´ przedsi´biorstwa. Przywo∏any
przepis zakreÊla zatem wyraêny termin, do up∏ywu
którego wykonawca ma mo˝liwoÊç skorzystania
z tego uprawnienia, a mianowicie termin sk∏ada-
nia ofert lub dla dokumentów stanowiàcych o do-
puszczeniu do udzia∏u w post´powaniu, termin
sk∏adania wniosków.

Literalna interpretacja tego przepisu pomija wi´c
mo˝liwoÊç zastrzegania tajemnicà przedsi´bior-
stwa dokumentów sk∏adanych na póêniejszym
etapie post´powania co doprowadzi∏oby do kurio-
zalnej sytuacji, w której wykonawcy – z ostro˝no-
Êci – zmuszeni byliby do zastrzegania treÊci ewen-
tualnych wyjaÊnieƒ lub innych dokumentów ju˝
na etapie sk∏adania ofert ewentualnie wniosków.
Ratio Legis przepisu przemawia jednak za uwzgl´d-
nieniem takiego zastrze˝enia co potwierdza jedno-
lite i ugruntowane orzecznictwo Krajowej Izby Od-
wo∏awczej, która stoi na stanowisku, ˝e w przy-
padku sk∏adania wyjaÊnieƒ po up∏ywie terminu
sk∏adania ofert, w∏aÊciwym momentem do uza-
sadnienia zastrze˝enia informacji stanowiàcych
tajemnic´ przedsi´biorstwa jest chwila sk∏adania
wyjaÊnieƒ (m.in. wyrok KIO z dnia 22 stycznia
2019 r., sygn. akt: KIO 2519/18)7. W zwiàzku z po-
wy˝szym wykonawca powinien dokonaç zastrze˝e-
nia tajemnicà przedsi´biorstwa informacji zawar-
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2 Sygn. KIO 2428/18.
3 www.gov.pl/web/cyfryzacja/algorytm-funkcji-skrotu-sha-1-

nierekomendowany-co-nie-znaczy-wycofany
4 www.uzp.gov.pl/aktualnosci/algorytmy-funkcji-skrotu-sha-

1-nie-maja-wplywu-na-waznosc-podpisow-kwalifikowanych
5 Sygn. KIO 137/19, KIO 156/19, KIO 176/19.
6 Tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.
7 Wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2019 r., sygn. akt: KIO

2519/18).
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tych w wyjaÊnieniach ra˝àco niskiej ceny najpóê-
niej w chwili ich z∏o˝enia zamawiajàcemu.

Dla skutecznego skorzystania z ochrony wynikajà-
cej z art. 8 ust. 3 Pzp nie jest wystarczajàce ograni-
czenie si´ jedynie do wskazania, które informacje
nie mogà zostaç ujawnione przez zamawiajàcego.
Przywo∏any przepis obliguje bowiem wykonawc´
do wykazania ponadto spe∏nienia przes∏anek okre-
Êlonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji8. W tym miejscu nale˝y pod-
kreÊliç, i˝ od dnia 4 wrzeÊnia 2018 r. tj. z chwilà
wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji oraz niektórych innych ustawy9 obowià-
zuje nowa definicja legalna tajemnicy przedsi´-
biorstwa, którà zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy
stosuje si´ do oceny stanów faktycznych zaistnia-
∏ych po jej wejÊciu w ˝ycie.

Jest to istotne, poniewa˝ w praktyce znaczna cz´Êç
wykonawców powo∏uje si´ na definicj´ tajemnicy
przedsi´biorstwa obowiàzujàcà przed nowelizacjà,
a ró˝nica jest znaczna. Nowa definicja przewiduje
bowiem bardziej rygorystyczne, ni˝ w poprzednim
stanie prawnym, podejÊcie do oceny tajemnicy
przedsi´biorstwa. Przede wszystkim nie jest ju˝
wystarczajàce wykazanie, ˝e informacje nie zosta-
∏y ujawnione do wiadomoÊci publicznej, a koniecz-
ne jest za to wykazanie, ˝e informacje te nie sà po-
wszechnie znane osobom zwykle zajmujàcym si´
tego rodzaju informacjami albo nie sà ∏atwo do-
st´pne dla takich osób.

Skutek braku wykazania, ˝e zastrze˝one informa-
cje rzeczywiÊcie stanowià tajemnic´ przedsi´bior-
stwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 przywo∏ywanej
ustawy mo˝e byç dotkliwy dla wykonawcy, bo-
wiem takie zaniechanie nale˝y traktowaç jako re-
zygnacj´ z ochrony, przewidzianej art. 8 ust. 3
Pzp10.

PRAWO OPCJI A ZAMÓWIENIA
UZUPE¸NIAJÑCE

JesteÊmy na etapie tworzenia dokumentacji
post´powania i zale˝y nam na maksymalnie

elastycznej realizacji zamówienia na us∏ugi.
Czy istniejà prawne przeszkody, aby w jed-
nym post´powaniu zastrzec i opcje, i zamó-
wienia polegajàce na powtórzeniu tych sa-
mych us∏ug (o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp)?

Nie ma ˝adnych przeszkód prawnych aby zasto-
sowaç jednoczeÊnie obie instytucje wskazane
w pytaniu. Stanowisko takie wyrazi∏ równie˝
Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych: „Wskazaç
jednoczeÊnie nale˝y, ˝e zamawiajàcy prowadzàc
post´powanie o udzielenie zamówienia publicz-
nego ma mo˝liwoÊç – uprawnienie do skorzysta-
nia nie tylko z instytucji prawa opcji, ale równie˝
zamówieƒ uzupe∏niajàcych, które to instytucje
pozwalajà zamawiajàcemu na opisanie przed-
miotu zamówienia zabezpieczajàcy jego oraz
umo˝liwiajàcy dokonanie wyceny ofert przez wy-
konawców.”11

Jedynym ograniczeniem dowolnoÊci zamawiajàce-
go sà podstawowe zasady ustawy prawo zamówieƒ
publicznych, w tym art. 29 i art. 7 Pzp. Granice
elastycznoÊci zamawiajàcego wyznacza mo˝liwoÊç
po stronie wykonawców przygotowania i rzetelne-
go wycenienia oferty oraz zasady uczciwej konku-
rencji. Je˝eli powodujà one niedoprecyzowany
zakres zamówienia i nadmierny stan niepewnoÊci
co do zakresu oferty realizowanych us∏ug, unie-
mo˝liwiajàcy dokonanie rzetelnej i konkurencyjnej
wyceny oferty to wówczas zamawiajàcy naruszy
przepisy ustawy.

Dodatkowo zamawiajàcy musi pami´taç, ˝e powi-
nien uwzgl´dniç w wartoÊci szacunkowej zamó-
wienia tak prawo opcji jak i wartoÊç zamówieƒ
„uzupe∏niajàcych”. To z pewnoÊcià wp∏ynie na ro-

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

8 Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z póên. zm.
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 1637.
10 Zob. wyrok KIO z dnia 17 kwietnia 2018 r. KIO 565/18.
11 Prawo opcji w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych” UZP

/ Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczàce ustawy PZP êró-

d∏o: www.uzp.gov.pl
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dzaj przepisów, które b´dà mia∏y zastosowanie
w trakcie prowadzenia post´powania.

Ponadto, instytucje te w sposób znaczàcy si´
ró˝nià. Przede wszystkim w zakresie przedmiotu,
którego mogà dotyczyç. W odró˝nieniu do zamó-
wienia okreÊlonego w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp za-
mówienie opcjonalne mo˝e dotyczyç innych
Êwiadczeƒ ni˝ wskazane w zakresie podstawo-
wym. Takiej dowolnoÊci nie ma przy zamówie-
niach uzupe∏niajàcych, które mogà dotyczyç jedy-
nie us∏ug podobnych.

Kolejna ró˝nica odnosi si´ do czasu skorzystania
z zamówienia. Przy opcji zamawiajàcy ograniczony
jest czasem trwania umowy, w przypadku regulacji
art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp mamy do czynienia z okre-
sem 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podsta-
wowego.

Niezwykle istotna jest równie˝ kwestia warunków
na jakich wykonawca b´dzie realizowa∏ zamówie-
nie. W przypadku opcji warunki te sà ju˝ ustalone

w umowie, zgodne z ofertà i najcz´Êciej uzyskane
w wyniku konkurencyjnej procedury. Zamówieƒ
z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udziela si´ w trybie zamó-
wienia z wolnej r´ki, co wymaga prowadzenia od-
r´bnych negocjacji nieobj´tych ju˝ kryteriami oce-
ny ofert. Zamawiajàcy w ich efekcie b´dzie musia∏
zgodziç si´ na nierzadko mniej korzystne warunki,
ni˝ obj´te zamówieniem podstawowym. Na koniec
najwa˝niejsza ró˝nica - opcja generuje zobowiàza-
nie po stronie wykonawcy, podczas gdy mo˝liwoÊç
udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6
ka˝dorazowo warunkowana jest zgodnà wolà obu
stron.
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Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl
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