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COFNI¢CIE ODWO¸ANIA

Cz´sto bierzemy udzia∏ w przetargach,
w których termin udzielenia odpowiedzi
na pytania wykonawców jest d∏u˝szy ni˝ na
wniesienie odwo∏ania. Rozwiàzania przyjmo-
wane w wielu opisach przedmiotu zamówie-
nia, pozbawiajà nas mo˝liwoÊci udzia∏u
w post´powaniu. Z uwagi na fakt, ˝e nie dys-
ponujemy Êrodkami finansowymi na pono-
szenie pe∏nych kosztów post´powania od-
wo∏awczego, chcielibyÊmy zapytaç, czy cof-
ni´cie odwo∏ania zawsze pozwoli na ograni-
czenie naszych kosztów do 10% wpisu? Czy
KIO, po cofni´ciu mo˝e odmówiç nam zwrotu
90% wpisu?

Udzielajàc odpowiedzi na powy˝sze pytanie wska-
zaç nale˝y, i˝ podstawowym przepisem dotyczà-
cym rozstrzygania o kosztach, przy cofni´ciu od-
wo∏ania, jest art. 187 Pzp. Tak, jak s∏usznie wska-
zano w pytaniu, w przypadku cofni´cia odwo∏a-

nia, wnoszàcemu zwraca si´ 90% kwoty wpisu.
Nastàpi to jednak wy∏àcznie wtedy, gdy cofniecie
odwo∏ania dokonane b´dzie przed otwarciem roz-
prawy. O formalnym otwarciu rozprawy informu-
je strony przewodniczàcy. Zwróciç nale˝y jednak
uwag´, ˝e nast´puje to na doÊç wczesnym etapie
post´powania, a zatem decydujàc si´ na cofni´cie
odwo∏ania „w ostatniej chwili” trzeba wykazaç
czujnoÊç podczas posiedzenia.

Pzp nie reguluje jednak wszystkich istotnych za-
gadnieƒ zwiàzanych z kosztami w przypadku cof-
ni´cia odwo∏ania. Z praktycznego punktu widze-
nia, szczególnie istotny jest § 5 ust. 1 pkt 3) lit.
b rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie wysokoÊci i sposobu pobierania wpisu od od-
wo∏ania oraz rodzajów kosztów w post´powaniu
odwo∏awczym i sposobu ich rozliczania. Zgodnie
z tym przepisem, od odwo∏ujàcego na rzecz zama-
wiajàcego (wnoszàcego sprzeciw) zasàdza si´ uza-
sadnione koszty, je˝eli odwo∏anie zosta∏o cofni´te
na mniej ni˝ 1 dzieƒ przed dniem, na który wy-

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
Jakub Mokrzycki, aplikant radcowski z Kancelarii Prawnej

Pieróg & Partnerzy.
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znaczono termin rozprawy lub posiedzenia
z udzia∏em stron (i uczestników). Wspomnianymi
uzasadnionymi kosztami sà, w szczególno-
Êci, koszty zwiàzane z dojazdem na wyznaczonà
rozpraw´ (posiedzenie) Izby, a tak˝e wynagrodze-
nie pe∏nomocników (nie wy˝sze jednak ni˝ 3.600
z∏., niezale˝nie od ich liczby). Dla zachowania po-
wy˝szego terminu, konieczne b´dzie, aby oÊwiad-
czenie o cofni´ciu odwo∏ania dotar∏o do KIO z od-
powiednim wyprzedzeniem.

Rozwa˝ajàc kwesti´ cofni´cia odwo∏ania nale˝y
zwróciç uwag´ na jeszcze jedno „zagro˝enie”. Art.
189 ust. 2 Pzp wskazuje podstawy odrzucenia od-
wo∏ania. W przypadku stwierdzenia ich wystàpie-
nia, sk∏ad orzekajàcy mo˝e odrzuciç odwo∏anie,
na posiedzeniu. W takim przypadku termin roz-
prawy nie zostanie wyznaczony. Co wi´cej, strony
nie sà informowane (co do zasady) o terminie ta-
kiego posiedzenia, ani nawet o fakcie jego zapla-
nowania (tzw. posiedzenia niejawne). Tym sa-
mym, odwo∏ujàcy zwykle dowie si´ o tym, ˝e roz-
prawa nie zostanie wyznaczona, dopiero wraz
z otrzymaniem postanowienia o odrzuceniu od-
wo∏ania.

W takim przypadku, praktykà KIO jest zaliczanie
na poczet kosztów post´powania ca∏oÊci uiszczo-
nego wpisu (tzn. nie dokonuje si´ jego zwrotu, na-
wet w cz´Êci). Co wi´cej, § 5 ust. 1 pkt 3) lit. a po-
wo∏ywanego wczeÊniej rozporzàdzenia w sprawie
pobierania wpisu, przewiduje orzeczenie obowiàz-
ku zwrotu uzasadnionych kosztów na rzecz zama-
wiajàcego (o ile takie koszty powsta∏y pomimo
nieprzeprowadzenia rozprawy).

Podsumowujàc, co do zasady cofniecie odwo∏a-
nia na co najmniej 1 dzieƒ przed dniem, na któ-
ry wyznaczono termin rozprawy, powoduje przy-
znanie odwo∏ujàcemu zwrotu 90% wpisu. Dodat-
kowo nie zostanie on obcià˝ony kosztami ponie-
sionymi przez stron´ przeciwnà. Przepisy, w tym
zakresie, nie pozostawiajà swobody sk∏adowi
orzekajàcemu. Zasady te nie znajdà jednak za-
stosowania w przypadku, gdy odwo∏anie zosta-
nie odrzucone przed jego skutecznym cofni´-
ciem.

WY¸ÑCZENIE OBOWIÑZKU
STOSOWANIA PRZEPISÓW PZP

Planujemy udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem b´dzie wynajem sali konferen-
cyjnej. Czy w takim przypadku mo˝emy po-
wo∏aç si´ na wy∏àczenie obowiàzku stosowa-
nia Pzp, na podstawie art. 4 pkt 3 lit. i tej usta-
wy? Czy przepis ten dotyczy tylko zakupu nie-
ruchomoÊci? Szacunkowa wartoÊç zamówie-
nia znaczàco przekracza kwot´ 30 000 euro.

Art. 4 pkt 3 lit. i Pzp stanowi, ˝e jej przepisów nie
stosuje si´ do nabycie w∏asnoÊci lub innych praw
do istniejàcych budynków lub nieruchomoÊci. Za-
k∏adajàc, i˝ sala konferencyjna zosta∏a ju˝ wybu-
dowana (tzn. istnieje), rozwa˝yç nale˝y czy zacho-
dzà pozosta∏e z wymienionych w przepisie prze-
s∏anek.

Zadajàcy pytanie pos∏uguje si´ terminem „wyna-
j´cia” sali. Powy˝sza informacja jest jednak nie-
wystarczajàca do ustalenia jaki dok∏adnie rodzaj
umowy zostanie zawarty (w szczególnoÊci czy b´-
dzie to umowa najmu w rozumieniu kodeksu cy-
wilnego). PodkreÊliç nale˝y jednak, ˝e ustawa mó-
wi o innych prawach do nieruchomoÊci lub bu-
dynku. Do tego rodzaju praw zalicza si´ zarówno
prawa rzeczowe (np. w∏asnoÊç) jak i obligacyjne
(najem, dzier˝awa). Wyk∏adnia taka znajduje
równie˝ oparcie w art. 10 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie za-
mówieƒ publicznych, uchylajàcej dyrektyw´
2004/18/ WE. Jakkolwiek nie mo˝na uto˝samiaç
„najmu” w rozumieniu przepisów europejskich
z kodeksowà umowà najmu, tak niewàtpliwe ce-
lem ustawodawcy europejskiego by∏o rozszerzenie
stosowania przedmiotowego wy∏àczenia równie˝
na umowy obligacyjne.

Wspomniany przepis Pzp stanowi jedynie o bu-
dynkach oraz nieruchomoÊciach. Pozostaje zatem
do rozwa˝enia, czy dotyczy on równie˝ poszcze-
gólnych pomieszczeƒ budynku. Stosujàc po-
wszechnie uznane metody wyk∏adni przyjàç nale-
˝y, ˝e je˝eli ustawa dopuszcza obj´cie wy∏àczeniem
ca∏ego budynku, tym bardziej mo˝na zastosowaç
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wskazany wyjàtek tylko do jego cz´Êci (tzw. argu-
mentum a maiori ad minus).

Nale˝y jednak zastrzec, ˝e mo˝liwoÊç skorzystania
z wskazanego powy˝ej wy∏àczenia, w przypadku
wynajmu sal, bywa niekiedy kwestionowana1.
Przeciwnicy dopuszczalnoÊci stosowania tego wy-
∏àczenia wskazujà, i˝ wynajem mo˝e byç Êwiad-
czony przez ró˝nych wykonawców, w przeciwieƒ-
stwie do np. zakupu konkretnej nieruchomoÊci.
Taka wyk∏adnia wydaj´ si´ jednak oparta w znacz-
nym stopniu na subiektywnym przekonaniu
o ogólnym celu przyÊwiecajàcym ustawodawcy,
nie zaÊ na treÊci analizowanego przepisu.

Przedstawiony opis planowanego zamówienia jest
dosyç lakoniczny. Zwróciç nale˝y jednak uwag´, ˝e
zwykle wynaj´ciu sali towarzyszà us∏ugi dodatkowe
(w szczególnoÊci zwiàzane z zapewnieniem posi∏-
ków, obs∏ugi technicznej, transportu uczestników).
W przypadku takim, udzielajàcy zamówienia nie
mo˝e zapomnieç o zakazie wynikajàcym z art. 5b
ust. 1 Pzp. Przepis ten zabrania, w celu unikni´cia
stosowania Pzp, ∏àczenia zamówieƒ, których odr´b-
nie udzielane wymaga zastosowania ró˝nych prze-
pisów ustawy. Optymalnym rozwiàzaniem by∏oby
zatem przeprowadzenie oddzielnego zamówienia
na pozosta∏e us∏ugi wià˝àce si´ z wynajmem sali.

W praktyce udost´pniajàcy sale cz´sto nie godzà
si´ na obecnoÊci innych podmiotów oferujàcych,
de facto, konkurencyjne us∏ugi. Stàd te˝ w prakty-
ce cz´sto jedynym wyjÊciem jest udzielenie zamó-
wienia na us∏ug´ organizacji konferencji i w ra-
mach tej us∏ugi wykonawca zapewnia sal´, cate-
ring, nag∏oÊnienie, us∏ugi hostess itp.

Majàc na uwadze powy˝sze przyjàç nale˝y, ˝e je-
dynie do stricte wynajmu sali (np. konferencyj-
nej) nie stosuje si´ przepisów Pzp. Wy∏àczenie to
nie dotyczy jednak innych us∏ug towarzyszàcych.

PROPORCJONALNOÂå WARUNKÓW
UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Planujemy wziàç udzia∏ w og∏oszonym prze-
targu. Liczba produktów które mamy dostar-

czyç jest bardzo du˝a, ale przekazywane majà
byç równomiernie przez 4 lata. JednoczeÊnie
warunkiem udzia∏u jest posiadanie doÊwiad-
czenia w postaci wykonania jednorazowej do-
stawy produktów (mniej wi´cej jednej trzeciej
∏àcznie przewidzianej w zamówieniu) w termi-
nie maksymalnym 28 dni od zawarcia umowy.
Pomimo tego, ˝e moglibyÊmy zrealizowaç za-
mówienie zgodnie ze wzorem umowy, obecny
warunek udzia∏u z post´powania nas wyklu-
cza. Podobne sytuacje zdarza∏y si´ nam
w przesz∏oÊci, chcielibyÊmy zatem si´ dowie-
dzieç, czy mielibyÊmy szanse na zmian´ wa-
runku w KIO.

Zgodnie z art. 22 ust. 1a Pzp zamawiajàcy okre-
Êla warunki udzia∏u w post´powaniu sposób pro-
porcjonalny. W orzecznictwie wskazuje si´, ˝e
proporcjonalnoÊç oznacza, i˝ zamawiajàcy powi-
nien si´ ograniczyç do wymagaƒ minimalnych –
gwarantujàcych jednak˝e osiàgni´cie pe∏nych
celów prowadzonego post´powania. Opis wa-
runków udzia∏u w post´powaniu, zale˝y od ro-
dzaju zamówienia, stopnia jego z∏o˝onoÊci i roz-
miaru, zakresu wiadomoÊci i umiej´tnoÊci spe-
cjalnych2. Niewàtpliwie zatem nie b´dzie do-
puszczalne formu∏owanie warunków udzia∏u
„przewy˝szajàcych” wielkoÊç (wartoÊç) przed-
miotu zamówienia.

Istotnà cechà opisanego zamówienia jest stosun-
kowo d∏ugi czas realizacji. Zadajàcy pytanie wska-
zuje równie˝, i˝ same dostawy b´dà sukcesywnie
i równomiernie realizowane przez d∏u˝szy okres
czasu. JednoczeÊnie wymaga si´ doÊwiadczenia
w postaci wykonania jednorazowej dostawy. Wy-
daje si´ zatem, ˝e zamawiajàcy, formu∏ujàc waru-
nek udzia∏u pominà zagadnienia zwiàzane z jego
faktycznà realizacjà. Wskazaç bowiem nale˝y, ˝e
badania proporcjonalnoÊci warunku udzia∏u nie
mo˝na ograniczyç jedynie do porównania liczby

1 Tak wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warsza-

wie z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt 4663/15.
2 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 12 listopada 2013 r.,

sygn. KIO 2516/13.
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zamawianych produktów z liczbà okreÊlonà w wa-
runkach udzia∏u. Bardzo istotny jest równie˝ spo-
sób realizacji dostawy b´dàcej przedmiotem za-
mówienia.

Dla przyk∏adu, w produkcji istotne jest ile danych
towarów mo˝na wyprodukowaç w danej jednost-
ce czasu. Warunek udzia∏u, który wskazuje ogra-
niczenia czasowe w zakresie wymaganego do-
Êwiadczenia, powinien zatem korespondowaç
z warunkami przesz∏ej umowy zamawiajàcego
z wykonawcà.

Taka wyk∏adnia znajduje równie˝ potwierdzenie
w orzecznictwie – Izba dokonujàc oceny meryto-
rycznej zasadnoÊci podniesionych w odwo∏aniu
zarzutów i ˝àdaƒ na wst´pie podda∏a ocenie spo-
sób realizacji przedmiotu zamówienia obj´tego
tym post´powaniem. (…) Pomimo i˝ zamówienie
to jest zamówieniem o znacznej wartoÊci i posta-
wione warunki udzia∏u w porównaniu z wartoÊcià
i z∏o˝onoÊcià zamówienia wydajà si´ zasadne,
to jednak w skonfrontowaniu ze sposobem jego
realizacji po cz´Êci, zdaniem Izby sà zbyt wygóro-
wane, nieproporcjonalne, ograniczajàce kràg wy-
konawców mogàcych z∏o˝yç ofert´3.

Odpowiadajàc na zadanie pytanie, sformu∏owany
warunek udzia∏u wydaje si´ nieproporcjonalny do
sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Jed-
nak˝e, bez szczegó∏owej analizy ca∏oÊci dokumen-
tacji post´powania, trudno jest rzetelnie oceniç
mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia odwo∏ania przez KIO.
Mo˝liwe jest bowiem, ˝e istotne postanowienia
przysz∏ej umowy zawierajà rozwiàzania uzasad-
niajàce sformu∏owanie warunków udzia∏u w obec-
nym brzmieniu.

3 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 17 maja 2018 r.

sygn. KIO 829/18.

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


