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PODPIS ELEKTRONICZNY O ALGORYTMIE SHA-1

Dysponuj´ podpisem elektronicznym o algorytmie
SHA-1. Czy podpisana tym podpisem oferta zosta-
nie uznana przez zamawiajàcego za z∏o˝onà prawi-
d∏owo?

Zgodnie z opinià wydanà przez Ministerstwo Cyfryzacji
opublikowanà na stronie Ministerstwa 15 lutego 2019
roku „Podpisy kwalifikowane, które z∏o˝ono z u˝yciem
wa˝nych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu
SHA-1 pozostajà wa˝ne.

Oznacza to, ˝e dokumenty podpisane z u˝yciem SHA-1
sà podpisane prawid∏owo i nie ma podstaw do ich odrzu-
cenia. Aplikacje weryfikujàce oraz us∏ugi walidacji nadal
wspierajà podpisy z∏o˝one z wykorzystaniem tego algo-
rytmu i mo˝na polegaç na wynikach, które zg∏aszajà”.
W zwiàzku z czym nie ma podstaw prawnych do uzna-
nia, i˝ elektroniczny podpis kwalifikowany z∏o˝ony przy
u˝yciu wa˝nego certyfikatu i algorytmy SHA-1 nie jest
prawid∏owy.

Kwestià prawid∏owoÊci kwalifikowanego podpisu elek-
tronicznego z∏o˝onego z u˝yciem algorytmu SHA-1 zaj´-
∏a si´ Krajowa Izba Odwo∏awcza w wyroku z 13 lutego

2019 roku, gdzie odwo∏ujàcy wskazywa∏, i˝ kwalifiko-
walny podpis elektroniczny z∏o˝ony z u˝yciem algorytmu
SHA-1 jest prawid∏owy. W odwo∏aniu Odwo∏ujàcy pod-
nosi∏ równie˝, ˝e ani art. 10a ust. 5 Pzp, ani ˝aden inny
przepis tej ustawy nie mówi o algorytmach SHA.

Co wi´cej, równie˝ art. 137 ust. 1 ustawy o us∏ugach za-
ufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej „uzoie”),
do którego odnosi si´ przywo∏any w orzeczeniu komuni-
kat Ministra Cyfryzacji z 1 marca 2018 r., nie zabrania
pos∏ugiwania si´ algorytmem SHA-1 po dniu 1 lipca
2018 r., nie wprowadza rygoru niewa˝noÊci podpisu we-
ryfikowanego algorytmem SHA-1, ani nie pozbawia ta-
kiego podpisu cech kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego.

Rygoru takiego nie mo˝na równie˝ wywieÊç z art.
10a ust. 5 Pzp, ani nawet z europejskiego rozporzàdzenia,
które by∏o podstawà wprowadzenia polskich przepisów
(Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfika-
cji elektronicznej i us∏ug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewn´trznym oraz
uchylajàcym dyrektyw´1999/93/WE (dalej: “eIPAS”).
Komunikat Ministra Cyfryzacji mówi o koniecznoÊci do-
stosowania aplikacji s∏u˝àcych do sk∏adania lub weryfi-
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kacji podpisu elektronicznego do algorytmów rodziny
SHA-2, w zwiàzku z utratà przez algorytm SHA-1 reko-
mendacji Europejskiego Instytutu Norm Telekomunika-
cyjnych1.

Krajowa Izba Odwo∏awcza w wyroku stwierdzi∏a, i˝
„wskazywane rozporzàdzenie elPAS w art. 32 ust.1 okre-
Êla wymagania rozstrzygajàce o uznaniu podpisu elektro-
nicznego za kwalifikowany podpis elektroniczny. Przepis
ten nie wymaga (podobnie art. 10a ust.5 ustawy Pzp) dla
wa˝noÊci i uznania kwalifikowanego statusu podpisu
elektronicznego, aby podpis ten musia∏ spe∏niaç konkret-
nie wskazane standardy techniczne, ani te˝ nie wskazu-
je ˝adnych “zabronionych” czy “dopuszczonych” algo-
rytmów kryptograficznych (w tym spornego SHA-2),
których zastosowanie (lub brak) uniemo˝liwia uznanie
podpisu za podpis kwalifikowany, a w konsekwencji za
wa˝ny podpis”2.

W przedmiotowym zakresie Krajowa Izba Odwo∏awcza
wypowiedzia∏a si´ ponownie 14 lutego 2019 roku, gdzie
„stwierdzi∏a, ˝e ˝aden z przepisów prawa nie wskazuje,
˝e kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystujàce
algorytm skrótu SHA-1 powinny byç od dnia 1 lipca 2018
r. uznawane za niewa˝ne. (…) Wprowadzenie rygoru
niewa˝noÊci podpisu w polskim prawie powodowa∏oby
powstanie sprzecznoÊci z Rozporzàdzeniem 910/2014,
które nie przewiduje negatywnych skutków dla kwalifi-
kowanych podpisów elektronicznych wytworzonych
z wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-1. Podobnie, dy-
rektywa 2014/24/UE art. 22 ust. 6 lit. c pkt (ii) wskazuje,
˝e je˝eli oferta jest podpisywana z wykorzystaniem kwa-
lifikowanego certyfikatu, który jest umieszczony na za-
ufanej liÊcie, instytucje zamawiajàce nie mogà stosowaç
dodatkowych wymogów mogàcych utrudniaç oferentom
korzystanie z tych podpisów. Z przepisów przywo∏anych
aktów wspólnotowych nale˝y wywieÊç, ˝e nie mo˝na od-
mówiç wa˝noÊci kwalifikowanemu podpisowi elektro-
nicznemu z∏o˝onemu z zastosowaniem skrótu SHA-1,
skoro spe∏nia on przes∏anki Rozporzàdzenia 910/2014,
a stwierdzenie niewa˝noÊci takiego podpisu stanowi∏oby
nieuprawnione tworzenie wymogów utrudniajàce sk∏a-
danie ofert w formie elektronicznej”3.

Konstatujàc nale˝y wskazaç, i˝ oferta z∏o˝ona w post´po-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy pomocy

algorytmu SHA- 1 zgodnie z orzecznictwem Krajowej
Izby Odwo∏awczej oraz stanowiskiem Ministerstwa Cy-
fryzacji powinna zostaç uznana za z∏o˝onà prawid∏owo,
to jest zgodnie z przepisami prawa.

ODWO¸ANIE OD ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiajàcy odrzuci∏ ofert´ naszego konkurenta
w przetargu na roboty budowlane jako niezgodnà
z SIWZ. Jako podstaw´ swojej decyzji poda∏ 5 przy-
k∏adowych niezgodnoÊci oferty naszego konkurenta
z SIWZ. Po analizie tej oferty stwierdziliÊmy, ˝e
w ofercie jest wi´cej analogicznych b∏´dów. Oferta
wykonawcy, który zosta∏ odrzucony w oparciu o kil-
ka b∏´dów w rankingu ofert w przypadku jej przy-
wrócenia do post´powania zosta∏aby sklasyfikowa-
na na pierwszym miejscu i oferta tego wykonawcy
zosta∏aby wybrana jako najkorzystniejsza. Czy przy-
s∏uguje nam prawo do z∏o˝enia odwo∏ania w tym
zakresie?

W Paƒstwa interesie jest, aby zamawiajàcy odrzuci∏ ofer-
t´ przeciwnika w oparciu o wszystkie istniejàce aktualnie
przes∏anki faktyczne i prawne. W konsekwencji brak od-
rzucenia na podstawie wszystkich okolicznoÊci faktycz-
nych i prawnych oferty tego wykonawcy rodzi ryzyko, ˝e
przy ewentualnym ponownym badaniu i ocenie ofert
przes∏anki te nie zostanà dostrze˝one lub podniesione
przez zamawiajàcego.

KoniecznoÊç wniesienia odwo∏ania, na tym etapie post´-
powania o udzielenie zamówienia publicznego, wynika
z przyj´tej w Pzp zasady koncentracji Êrodków ochrony
prawnej. Realizujàc postulat szybkoÊci post´powania i spój-
noÊci jego wyniku, ustawodawca nakaza∏, aby wszystkie
czynnoÊci, których dokonanie jest mo˝liwe na danym
etapie, wykonywaç jednoczeÊnie. Dotyczy to zw∏aszcza
zg∏aszania zarzutów wobec podejmowanych czynnoÊci
i zaniechaƒ zamawiajàcego.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

1 Zob. ETS1 TS 119 312.
2 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia13 lutego 2019 roku,

sygn. akt KIO 137/19.
3 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 14 lutego 2019 roku,

sygn. akt KIO 156/19.
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Nie do pogodzenia z powy˝szà zasadà jest, aby wyko-
nawca niezadowolony z wyniku post´powania sk∏ada∏
odwo∏anie od czynnoÊci powtórnego wyboru oferty w za-
kresie okolicznoÊci, o których powzià∏ wiedz´ ju˝ przy
pierwszym wyborze4. Oznacza to, ˝e przy ewentualnym
ponownym badaniu i ocenie ofert i przy za∏o˝eniu, ˝e
dojdzie wówczas do wyboru oferty Paƒstwa przeciwnika,
nie b´dà Paƒstwo mieli mo˝liwoÊci skutecznego podnie-
sienia zarzutów w zakresie braków w ofercie drugiego
wykonawcy, co do których powzi´liÊcie wiedz´ wraz
z obecnym wyborem oferty najkorzystniejszej.

Niezale˝nie od powy˝szego, ka˝dy wykonawca jest zwià-
zany ustawowym terminem wniesienia odwo∏ania, któ-
ry ma charakter zawity (art. 182 Pzp). Jego up∏yw powo-
duje utrat´ mo˝liwoÊci skorzystania z tego Êrodka ochro-
ny prawnej. Z tego powodu oraz z uwagi na potencjalnà
mo˝liwoÊç kwestionowania Paƒstwa oferty przez kon-
kurentów, a tak˝e z przyczyn wskazanych we wczeÊniej-
szym akapicie, z∏o˝enie odwo∏ania jest uzasadnione
i stanowi jedyny Êrodek ochrony prawnej, z którego od-
wo∏ujàcy mo˝e skorzystaç w celu wyeliminowania wa-
dliwych i niezgodnych z prawem czynnoÊci zamawiajà-
cego.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Sàdu Okr´gowego
w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 roku5 w post´po-
waniu o udzielnie zamówienia publicznego wykonawcy
majà mo˝liwoÊç skar˝enia równie˝ zaniechaƒ, jakich do-
puÊci∏ si´ zamawiajàcy. „Wykonawca tak˝e w takiej sytu-
acji mo˝e posiadaç interes we wniesieniu odwo∏ania. Dla
wykazania interesu nie jest przecie˝ konieczne doznanie
uszczerbku, ale wystarczy samo zagro˝enie, potencjalna
mo˝liwoÊç prowadzàca do takiego rozwoju sytuacji
w dalszym przebiegu post´powania o udzielnie zamó-
wienia publicznego (art. 179 pzp) (tak: wyrok KIO z dnia
11 grudnia 2014 r., sygn. akt: KIO 2523/14)”6.

Taki stan rzeczy potwierdzi∏a ETS w wyroku z dnia 19
czerwca 2003 r. w sprawie Fritsch, Chiari & Partner, Zi-
viltechniker GmbH i inni v. Autobahnenund Schnell-
strassen- Finanzierungs-AG, Asfinag7, gdzie Europejski
Trybuna∏ SprawiedliwoÊci wyrazi∏ nast´pujàcy poglàd:
„fakt, ˝e artyku∏ 1 ust. 3 Dyrektywy 89/665 w sprawie
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych, odnoszàcych si´ do stosowania
procedur odwo∏awczych w zakresie udzielania zamó-

wieƒ publicznych na dostawy i roboty budowlane, zmie-
nionej Dyrektywà 92/50 odnoszàcà si´ do koordynacji
procedur udzielania zamówieƒ publicznych, wyraênie
pozwala Paƒstwom Cz∏onkowskim okreÊlaç szczegó∏owe
zasady, wedle których muszà wprowadziç procedury od-
wo∏awcze (zapewnione tà dyrektywà), dost´pne dla
ka˝dej osoby, która ma lub mia∏a interes w uzyskaniu
danego zamówienia i która by∏a lub ryzykuje bycie po-
szkodowanà w wyniku domniemanego naruszenia, co
nie upowa˝nia instytucji zamawiajàcych do nadawania
terminowi “interes w uzyskaniu danego zamówienia”
interpretacji, która mog∏aby ograniczaç efektywnoÊç tej
dyrektywy.”8

Stanowisko wyra˝one powy˝ej zosta∏o potwierdzone
w wyroku Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 18 lutego
2019 roku, w którym Izba przychyli∏a si´ do stanowiska,
˝e odwo∏ujàcy by∏by uprawniony do wniesienia odwo∏a-
nia od czynnoÊci odrzucenia oferty wykonawcy M., na-
wet je˝eli nie skutkowa∏a ona negatywnymi konsekwen-
cjami dla odwo∏ujàcego. Odwo∏ujàcy dà˝àc do utrzyma-
nia swojej pozycji w post´powaniu by∏ uprawniony do
wniesienia odwo∏ania wobec uchybieƒ zamawiajàcego
w czynnoÊci dokonanej w dniu 21 stycznia 2019 roku.
W interesie odwo∏ujàcego le˝y, aby zamawiajàcy podej-
mujàc decyzj´ o odrzuceniu oferty konkurenta wskaza∏
wszystkie zaistnia∏e podstawy takiej decyzji. Nale˝y mieç
na uwadze, ˝e przywrócenie oferty z∏o˝onej przez M. do
postepowania, odebra∏oby odwo∏ujàcemu mo˝liwoÊç po-
zyskania przedmiotowego post´powania”9.
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4 Por. przyk∏adowo: postanowienie z dnia 18 lutego 2013 roku sygn.

akt 246/13; postanowienie z dnia 18 wrzeÊnia 2014 roku sygn. akt

KIO 1798/14.
5 Sygn. akt V Ca 2142/12.
6 Por. wyroki: KIO z 2 sierpnia 2013 roku sygn. akt KIO 1796/13; KIO

z 9 stycznia 2014 roku sygn. akt KIO 2991/13; KIO z 23 lipca 2012 ro-

ku sygn. akt KIO 1453/12; KIO z 14 listopada 2011 roku sygn. akt

2391/11; KIO z 11 marca 2011 roku sygn. akt 336/11; KIO z 2 wrze-

Ênia 2013 roku sygn. akt 2034/13; KIO z 18 luty 2013 roku sygn. akt

246/13.
7 C-410/01, [2003] ECR 6413, nr w SIP Lex: 158605.
8 Por. wyrok KIO z 27 kwietnia 2011 roku sygn. akt KIO 792/11; KIO

z 11 czerwca 2012 roku sygn. akt KIO 1114/12.
9 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z 18 lutego 2019 roku, sygna-

tura akt KIO 173/19.
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Majàc na uwadze powy˝sze, nale˝y wskazaç, i˝ posiada-
jà Paƒstwo interes we wniesieniu odwo∏ania na czynnoÊç
zamawiajàcego polegajàcà na niewskazaniu wszystkich
podstaw do odrzucenia oferty Paƒstwa konkurenta.

¸ÑCZENIE I DZIELENIE ZAMÓWIE¡
W ASPEKCIE SZACOWANIA ICH WARTOÂCI

Zamawiajàcy planuje rozpoczàç procedury zmierza-
jàce do przygotowania trzech wycieczek dla pra-
cowników w maju, czerwcu i wrzeÊniu. WczeÊniej
na prze∏omie roku by∏ organizowany wyjazd „Êwià-
teczny” na kwot´ nie przekraczajàcà 30 tys. euro.
Czy prawdà jest, ˝e nie trzeba ∏àczyç kwot przezna-
czonych na organizacj´ wycieczek je˝eli sà organizo-
wane w inne miejsca oraz w innym terminie? Jak
powinniÊmy je oszacowaç?

W celu ustalenia, czy w danym przypadku mamy do
czynienia z jednym zamówieniem, podlegajàcym ∏àcz-
nemu oszacowaniu jego wartoÊci, czy te˝ z odr´bnymi
zamówieniami, podlegajàcymi odr´bnym szacunkom
ich wartoÊci, konieczne jest wzi´cie pod uwag´ wszyst-
kich okolicznoÊci konkretnego przypadku. W tym celu
zamawiajàcy powinien pos∏ugiwaç si´ kryteriami zwià-
zanymi z to˝samoÊcià przedmiotu zamówienia przed-
miotowà, podmiotowà i czasowà. W zakresie przes∏an-
ki przedmiotowej nale˝y ustaliç, czy us∏ugi sà to˝same,
tego samego rodzaju lub o podobnym przeznaczeniu
s∏u˝àce zaspokojeniu okreÊlonego zapotrzebowania za-
mawiajàcego.

W mojej ocenie wycieczka która jest organizowana w in-
nym kierunku czy miejscu nie zatraca waloru „podobne-
go przeznaczenia” i bycia us∏ugà tego samego rodzaju
(Êwiadczenie organizacji wycieczki). Wycieczki, niezale˝-
nie od kierunku, pe∏nià te same lub podobne funkcje je-
˝eli chodzi o ich odbiorców (np. funkcje poznawcze). Ry-
zykowne wydaje si´ dzielenie zamówieƒ z uwagi na to,
˝e jedna b´dzie rekreacyjna, integracyjna, a druga np.
biznesowa.

W zakresie przes∏anki podmiotowej ustalamy, czy istnie-
je ten sam kràg wykonawców dla tych trzech wyjazdów
czyli sprawdzamy, czy istniejà wykonawcy mogàce zreali-
zowaç wszystkie trzy zamówienia. W tym stanie faktycz-
nym b´dà to co do zasady biura turystyczne wi´c kràg

podmiotów b´dzie to˝samy. Âwiadczenia biur turystycz-
nych w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci nie zale˝à od obranego
kierunku czy terminu wycieczki.

Badajàc przes∏ank´ czasowà nale˝y ustaliç mo˝liwoÊç
przewidzenie przez zamawiajàcego pe∏nego zakresu za-
mówieƒ udzielanych w znanej zamawiajàcemu perspek-
tywie czasowej, obejmujàcej zasadniczo okres jednego
roku bud˝etowego. W tym konkretnym przypadku na-
le˝y zweryfikowaç czy pierwszy z wyjazdów odby∏ si´
w grudniu czy styczniu, czy by∏ planowany w poprzed-
nim roku, a jeÊli nie to czy w momencie jego wszcz´cia
by∏a mo˝liwe do przewidzenia, ze zajdzie potrzeba udzie-
lenia kolejnych zamówieƒ. OdnoÊnie przewidywalnoÊci
i planowania zamówieƒ nie ma jednoznacznych wytycz-
nych poza wspomnianym art. 34 ust 1 Pzp.

Przy planowaniu zamówieƒ na rok trzeba zachowaç
nale˝ytà starannoÊç (tutaj przez kontrol´ mo˝e byç bra-
na pod uwag´ iloÊç wycieczek z zesz∏ego roku). Zgod-
nie z opinià UZP, gdy w trakcie roku pojawi si´ nieprze-
widziana wczeÊniej potrzeba dokupienia jakiegoÊ arty-
ku∏u lub us∏ugi, b´dziemy mieli do czynienia z nowym,
odr´bnym zamówieniem, którego wartoÊç obliczyç
nale˝y w∏aÊciwie do jego zakresu. Prawid∏owoÊç podj´-
tych decyzji nale˝y uzale˝niç od tego, czy zamawiajàcy
dochowa∏ nale˝ytej starannoÊci przy szacowaniu
pierwszego zamówienia i dokonywaç oceny pod kàtem
art. 32 ust. 2 Pzp, który zakazuje dzielenia zamówienia
na cz´Êci.

Nale˝y podkreÊliç, i˝ dla ustalenia, czy mamy do czynie-
nia z odr´bnymi zamówieniami, których wartoÊç podle-
ga oddzielnemu szacowaniu, nie ma znaczenia ustalenie
êróde∏ pochodzenia Êrodków finansowych s∏u˝àcych
op∏aceniu danego zamówienia.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


