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P R A W N I K P O D P O W I A D A

PRAWID¸OWOÂå Z¸O˚ONYCH
OÂWIADCZE¡

Wykonawca wraz z ofertà z∏o˝y∏ oÊwiadczenia
o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powa-
niu i braku podstaw do wykluczenia na w∏a-
snych wzorach, które nie odpowiadajà wzo-
rom za∏àczonym do SIWZ. Czy mog´ uznaç ta-
kie dokumenty jako prawid∏owe, czy powin-
nam odrzuciç wykonawc´?

Zgodnie z treÊcià art. 25a ust. 1 Prawa zamówieƒ
publicznych do oferty lub wniosku o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu wykonawca do∏àcza
aktualne na dzieƒ sk∏adania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
oÊwiadczenia w zakresie wskazanym przez zama-
wiajàcego w og∏oszeniu o zamówieniu lub specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia. Informa-
cje zawarte w oÊwiadczeniu stanowià wst´pne po-
twierdzenie, ˝e wykonawca nie podlega wyklucze-
niu oraz spe∏nia warunki udzia∏u w post´powa-
niu.

Zamawiajàcy do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia najcz´Êciej za∏àczajà wzory w∏aÊci-
wych formularzy, które majà u∏atwiç wykonawcy
z∏o˝enie oferty w post´powaniu. Fakt z∏o˝enia
oÊwiadczeƒ o braku podstaw do wykluczenia z po-
st´powania, czy o spe∏nianiu warunków udzia∏u
w post´powaniu na innych formularzach nie mo-
˝e powodowaç dla wykonawcy negatywnych kon-
sekwencji. OÊwiadczenia wykonawcy nale˝y ana-
lizowaç z punktu widzenia ich treÊci merytorycz-
nej, a nie sposobu przedstawienia informacji.

Krajowa Izba Odwo∏awcza w wyroku z dnia 16
kwietnia 2010 roku1 odnios∏a si´ do z∏o˝enia przez
wykonawc´ dokumentów na innym wzorze doku-
mentu ni˝ wzór za∏àczony do specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, gdzie wskaza∏a, ˝e
„po pierwsze z tak przedstawionego CV wynika
doÊwiadczenie zawodowe, jakiego wymaga∏ za-

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 adwokat ˚aneta Urbaniak z Kancelarii Prawnej

Pieróg & Partnerzy.

Prawnik podpowiada

1 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 16 kwietnia 2010 roku,

sygnatura akt KIO/UZP 376/10.
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mawiajàcy. Po drugie propozycja zamawiajàcego
skorzystania ze wzoru opracowanego przez niego,
czy te˝ niedostosowanie si´ wykonawcy do tej
propozycji, nie stanowi o niezgodnoÊci treÊci ofer-
ty ze specyfikacjà istotnych warunków zamówie-
nia. Powy˝sze mo˝na rozpatrywaç dwojako. Jako
niedostosowanie si´ do wzoru proponowanego
przez zamawiajàcego przez opracowanie w∏asnego
wzoru – bez ˝adnych sankcji, lub dostosowanie si´
do propozycji zamawiajàcego, z uchybieniem, co
do formy – bez ˝adnych sankcji”.

Majàc na uwadze powy˝sze nale˝y wskazaç, ˝e
w sytuacji, gdy wykonawca z∏o˝y dokumenty,
z których jednoznacznie wynika, ˝e nie podlega
on wykluczeniu z post´powania oraz spe∏nia wa-
runki udzia∏u w post´powaniu, pomimo faktu, ˝e
nie sà one z∏o˝one na wzorze zamawiajàcego, po-
winny zostaç one uznane jako prawid∏owe.

Ponadto nale˝y wskazaç, ˝e w przypadku, gdy
zamawiajàcy uzna, ˝e dokumenty z∏o˝one wraz
z ofertà przez wykonawc´ nie potwierdzajà wszyst-
kich okolicznoÊci okreÊlonych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, zamawiajàcy zobo-
wiàzany jest wezwaç wykonawc´ do uzupe∏nienia
dokumentów lub do ich poprawy.

Zgodnie z literalnà treÊcià art. 26 ust. 3 Pzp „je˝e-
li wykonawca nie z∏o˝y∏ oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, oÊwiadczeƒ lub dokumen-
tów potwierdzajàcych okolicznoÊci, o których mo-
wa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów nie-
zb´dnych do przeprowadzenia post´powania,
oÊwiadczenia lub dokumenty sà niekompletne,
zawierajà b∏´dy lub budzà wskazane przez zama-
wiajàcego wàtpliwoÊci, zamawiajàcy wzywa do
ich z∏o˝enia, uzupe∏nienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaÊnieƒ w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ˝e mimo ich z∏o˝enia, uzupe∏-
nienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaÊnieƒ
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo ko-
nieczne by∏oby uniewa˝nienie post´powania”.

Wezwanie do uzupe∏nienia dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowi
obowiàzek zamawiajàcego, przepis art. 26 ust. 3

Pzp eliminuje uznaniowoÊç i dowolnoÊç zamawia-
jàcych w tym zakresie. Bardzo istotne jest to, ˝e
zamawiajàcy nie mo˝e wykluczyç wykonawcy
z post´powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego z powodu niewykazania braku podstaw do
wykluczenia czy niespe∏niania warunków udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, je˝eli nie zastosowa∏ on uprzednio procedu-
ry wezwania do uzupe∏nienia dokumentów okre-
Êlonych w art. 26 ust. 3 Pzp.

Za wyrokiem Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia
17 kwietnia 2013 roku2 nale˝y wskazaç ˝e „prze-
pisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) majà charakter
bezwzgl´dnie obowiàzujàcych i nak∏adajà na za-
mawiajàcego nie prawo, a obowiàzek wezwania
do uzupe∏nienia oÊwiadczeƒ i dokumentów oraz
do ich wyjaÊnienia. Zaniechanie powy˝szego sta-
nowi naruszenie przepisów Prawa zamówieƒ pu-
blicznych. Zamawiajàcy jest zwolniony z obowiàz-
ku wzywania do uzupe∏nienia dokumentów
i oÊwiadczeƒ, je˝eli mimo ich z∏o˝enia oferta wy-
konawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by∏o-
by uniewa˝nienie post´powania”.

Podsumowujàc wskazuj´, ˝e w sytuacji, gdy ze
z∏o˝onych dokumentów wynika, ˝e wykonawca
nie podlega wykluczeniu z post´powania i spe∏nia
on warunki udzia∏u w post´powaniu, zamawiajà-
cy powinien uznaç z∏o˝one dokumenty za prawi-
d∏owe. W sytuacji, gdy ze z∏o˝onych dokumentów
nie wynikajà okolicznoÊci wskazane w zdaniu po-
przedzajàcym zamawiajàcy powinien w pierwszej
kolejnoÊci wezwaç wykonawc´ do uzupe∏nienia
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

WYMOGI RODO A DOKUMENTY
SK¸ADANE W POST¢POWANIU

Po opublikowaniu przetargu nieograniczone-
go zamawiajàcy dokona∏ modyfikacji treÊci

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

2 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 17 kwietnia 2013 roku,

sygnatura akt KIO 719/13.
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SIWZ w zakresie umieszczenia stosownych
informacji o przetwarzaniu danych osobo-
wych oraz dokona∏ modyfikacji formularza
oferty poprzez dodanie do treÊci formularza
oferty oÊwiadczenia dla wykonawców sk∏a-
dajàcych ofert´, które mia∏o na celu udoku-
mentowanie w formie zobowiàzania wyko-
nawców o stosowaniu wymogów wynikajà-
cych z rozporzàdzenia RODO. Jeden z wyko-
nawców z∏o˝y∏ ofert´ na pierwotnie opubliko-
wanym formularzu. Czy w zwiàzku z tym po-
winienem odrzuciç ofert´ wykonawcy jako
niezgodnà ze specyfikacjà istotnych warun-
ków zamówienia.

Zgodnie z treÊcià art. 25 ust. 1 Pzp w post´powa-
niu o udzielenie zamówienia zamawiajàcy mo˝e
˝àdaç od wykonawców wy∏àcznie oÊwiadczeƒ lub
dokumentów niezb´dnych do przeprowadzenia
post´powania. JednoczeÊnie art. 25 ust. 2 Pzp sta-
nowi delegacj´ dla wydania rozporzàdzenia o ro-
dzaju dokumentów, których mo˝e ˝àdaç zamawia-
jàcy od wykonawcy w post´powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

W katalogu dokumentów i oÊwiadczeƒ okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju z 26 lip-
ca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy
w post´powaniu o udzielenie zamówienia nie ma
oÊwiadczenia wykonawcy, dotyczàcego wype∏nia-
nia przez niego obowiàzków, wynikajàcych z roz-
porzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiàzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep∏ywu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzàdzenie
o ochronie danych).

W zwiàzku z czym, w sytuacji b´dàcej przedmio-
tem pytania zamawiajàcy powinien zwróciç si´ do
wykonawcy o z∏o˝enie oÊwiadczenia dotyczàcego
ochrony danych osobowych, zaÊ jego brak nie po-
winien skutkowaç odrzuceniem oferty wykonaw-
cy z post´powania.

WYJAÂNIENIA SK¸ADANE MAILEM

Wykonawca w przetargu nieograniczonym
(poni˝ej progu unijnego) z∏o˝y∏ wyjaÊnienia
ra˝àco niskiej ceny w treÊci maila. Czy mo˝na
uznaç takie wyjaÊnienia?

W art. 9 ust. 1 Pzp ustanowiona zosta∏a zasada pi-
semnoÊci w post´powaniach o udzielenie zamó-
wienia publicznego. Dla wa˝noÊci oÊwiadczeƒ
sk∏adanych w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego, Pzp wymaga zachowania
zwyk∏ej formy pisemnej. Ustawa nie definiuje,
czym jest forma pisemna, dlatego te˝ w tym za-
kresie nale˝y pos∏u˝yç si´ pomocniczo uregulowa-
niami zawartymi w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z treÊcià art. 78 § 1 zd. 1 Kodeksu cywil-
nego „do zachowania pisemnej formy czynnoÊci
prawnej wystarcza z∏o˝enie w∏asnor´cznego pod-
pisu na dokumencie obejmujàcym treÊç oÊwiad-
czenia woli”. Pzp dla oÊwiadczeƒ i dokumentów,
sk∏adanych w post´powaniu o udzielenie zamó-
wieƒ publicznych o wartoÊci mniejszej ni˝ kwoty
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp zastrzega form´ pisemnà, jed-
nak˝e przewiduje dwa ró˝ne rygory w przypadku
jej niedochowania.

Cz´Êç oÊwiadczeƒ i dokumentów musi byç z∏o˝o-
na w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci
– ad solemnitatem, pozosta∏e powinny byç z∏o˝one
w formie pisemnej dla celów dowodowych – ad
probationem. Zgodnie z treÊcià art. 73 ust. 1 Kodek-
su cywilnego, je˝eli ustawa zastrzega dla czynno-
Êci prawnej form´ pisemnà, czynnoÊç dokonana
bez zachowania zastrze˝onej formy jest niewa˝na
w sytuacji, gdy ustawa tak stanowi.

W art. 74 § 1 Kodeksu cywilnego ustawodawca
zdecydowa∏, ˝e zastrze˝enie formy pisemnej, bez
rygoru niewa˝noÊci ma ten skutek, ˝e w razie
niezachowania zastrze˝onej formy nie jest
w sporze dopuszczalny dowód z zeznaƒ Êwiad-
ków lub z przes∏uchania stron na fakt doko-
nania czynnoÊci. W zwiàzku z tym czynnoÊç
prawna dokonana w niew∏aÊciwej formie jest
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niewa˝na tylko w przypadku, gdy ustawa tak
stanowi.

W art. 10c ust. 2 Pzp, przyj´ta zosta∏a zasada, ˝e
ofert´ sporzàdza si´ pod rygorem niewa˝noÊci
w postaci papierowej i opatruje si´ w∏asnor´cz-
nym podpisem. Pzp przewiduje obowiàzek docho-
wania formy pisemnej pod rygorem nie tylko dla
czynnoÊci z∏o˝enia formularza oferty, ale tak˝e in-
nych dokumentów, w szczególnoÊci dotyczàcych
spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu,
czy wykazania braków podstaw do wykluczenia
z post´powania oraz pe∏nomocnictw.

Za wyrokiem Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia
14 marca 2016 roku3 nale˝y wskazaç, ˝e „Poj´cie
„oferty”, o którym mowa w tym przepisie, odnosi
si´ nie tylko do formularza oferty, jak zdawa∏ si´
utrzymywaç odwo∏ujàcy, ale do wszelkich oÊwiad-
czeƒ i dokumentów sk∏adanych wraz z ofertà,
w tym równie˝ dowodów sk∏adanych celem wyka-
zania warunków udzia∏u w post´powaniu. Nie
ulega∏o zatem wàtpliwoÊci, ˝e w przypadku ˝àda-
nego przez zamawiajàcego pe∏nomocnictwa nale-
˝a∏o zachowaç form´ pisemnà pod rygorem nie-
wa˝noÊci.”

W sytuacji, gdy ustawa nie przewiduje rygoru nie-
wa˝noÊci dla czynnoÊci prawnej dokonanej bez za-
chowania w∏aÊciwej formy, czynnoÊç ta pozostaje
skuteczna. Pzp dla skutecznoÊci wyjaÊnieƒ w za-
kresie ra˝àco niskiej ceny nie wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci. Dlate-
go te˝, je˝eli wyjaÊnienia wykonawcy czynià za-
doÊç wszystkim wymaganiom merytorycznym
oraz potwierdzajà, ˝e oferta wykonawcy nie za-
wiera ra˝àco niskiej ceny, wyjaÊnienia te powinny
zostaç uznane za z∏o˝one prawid∏owo.

3 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 14 marca 2016 roku,

sygnatura akt KIO 306/16.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


