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WYJAÂNIANIE TREÂCI SIWZ

Zamawiajàcy prowadzi post´powanie powy˝ej
progów unijnych w trybie przetargu nieograni-
czonego na dostaw´ sprz´tu medycznego. Pro-
simy o informacj´, do kiedy mo˝emy wnieÊç
wniosek o wyjaÊnienie treÊci SIWZ. Od którego
momentu liczony jest termin na zadawanie py-
taƒ?

Wykonawca mo˝e z∏o˝yç wniosek o wyjaÊnienie tre-
Êci SIWZ a˝ do up∏ywu terminu sk∏adania ofert. Wy-
konawca, który ma wàtpliwoÊci zawsze winien
zwróciç si´ do zamawiajàcego o ich wyjaÊnienie. Za-
mawiajàcy ma jednak˝e obowiàzek odpowiedzieç
tylko na te pytania, które wp∏yn´∏y do niego nie póê-
niej ni˝ do koƒca dnia, w którym up∏ywa po∏owa
wyznaczonego terminu sk∏adania ofert. Pozosta∏e
pytania mo˝e, aczkolwiek nie musi pozostawiç bez
rozpoznania.

Terminy przekazania odpowiedzi ró˝nià si´ w zale˝-
noÊci od trybu, w jakim prowadzone jest post´powa-
nie, jego pilnoÊci oraz wartoÊci. Zgodnie z art. 38
ust. 1 Pzp zamawiajàcy jest obowiàzany udzieliç wy-

jaÊnieƒ niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝: 1) na
6 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert, 2) na
4 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert –
w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z og∏o-
szeniem, je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia
zamówienia, 3) na 2 dni przed up∏ywem terminu
sk∏adania ofert – je˝eli wartoÊç zamówienia jest
mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8. W tej konkretnej
sytuacji, zamawiajàcy zobowiàzany jest udzieliç od-
powiedzi na pytania nie póêniej ni˝ 6 dni przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert.

Wyznaczajàc termin nale˝y pami´taç, i˝ zgodnie
z art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, je˝eli poczàtkiem
terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarze-
nie, nie uwzgl´dnia si´ przy obliczaniu terminu
dnia, w którym to zdarzenie nastàpi∏o. Co wi´cej,
dla prawid∏owego obliczenia terminu konieczne
jest uwzgl´dnienie okolicznoÊci, i˝ do obliczenia
terminu, w którym wykonawca mo˝e zwróciç si´
do zamawiajàcego o wyjaÊnienie treÊci SIWZ, wli-
cza si´ dzieƒ sk∏adania ofert. Co wa˝ne jednak,
udzielanie wyjaÊnieƒ przez zamawiajàcego i ewen-
tualna zmiana terminu sk∏adania ofert, nie wp∏ywa
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na bieg terminu sk∏adania wniosku o wyjaÊnienie
treÊci SIWZ.

Poczàtek biegu terminu w przetargu nieograniczo-
nym wyznacza dzieƒ, w którym to zamawiajàcy
przekaza∏ og∏oszenie do publikatora odpowiedniego
ze wzgl´du na wartoÊç zamówienia. W przypadku
publikacji og∏oszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych dzieƒ przekazania og∏osze-
nia jest to˝samy z dniem jego publikacji (post´po-
wania poni˝ej tzw. progów unijnych).

JeÊli natomiast wartoÊç danego zamówienia jest
równa bàdê przekracza tzw. próg unijny, og∏oszenie
o zamówieniu publikowane jest w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej. Publikacja ta opóêniona
w stosunku do dnia przekazania og∏oszenia (zazwy-
czaj do 3 dni). Termin na przekazanie odpowiedzi
zaczyna biec wówczas w dniu, w którym og∏oszenie
zosta∏o przekazane do publikatora.

DOST¢P DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Prowadzimy post´powanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego na dostaw´ maszyn rolniczych. Nie
zosta∏a wybrana jeszcze oferta najkorzystniej-
sza. Zwróci∏ si´ do nas podmiot, który nie z∏o˝y∏
oferty w post´powaniu, z wnioskiem o udost´p-
nienie informacji publicznej, a konkretnie o udo-
st´pnienie jednej ze z∏o˝onych ofert wraz z jej
za∏àcznikami dotyczàcymi oferowanych ma-
szyn. Czy pomimo tego, ˝e jest to firma, która
nie uczestniczy w post´powaniu, mamy obo-
wiàzek udost´pnienia informacji o które wnio-
skuje? PowinniÊmy udost´pniç sam formularz
ofertowy bez za∏àczników?

Na wst´pie nale˝y wskazaç, i˝ ustawodawca krajo-
wy nie wprowadzi∏ ograniczeƒ w zakresie mo˝liwo-
Êci udost´pnienia informacji publicznej jedynie wy-
konawcom bioràcym udzia∏ w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Post´powanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne
(art. 8 ust. 1 Pzp). Zasada ta ma charakter bez-
wzgl´dny, tote˝ w celu uzyskania dost´pu do doku-
mentacji danego post´powania podmiot nie ma

obowiàzku wykazywania interesu prawnego ani
faktycznego w uzyskaniu informacji, o które wnio-
skuje. Tak te˝, niezale˝nie od tego, jaki podmiot
zwróci∏ si´ z wnioskiem o udost´pnienie ofert wraz
z jej za∏àcznikami, zamawiajàcy zobowiàzany jest do
przes∏ania dokumentów osobie, które o owe doku-
menty wnioskuje. Dost´p przys∏uguje bowiem ka˝-
demu, kto chce pozyskaç informacje co do sposobu
wydatkowania Êrodków publicznych, niezale˝nie od
tego, czy posiada on status wykonawcy, czy te˝ nie.

W myÊl art. 96 ust. 3 Pzp za∏àczniki do protoko∏u
udost´pnia si´ po dokonaniu wyboru najkorzyst-
niejszej oferty lub uniewa˝nieniu post´powania,
z tym ˝e oferty udost´pnia si´ od chwili ich otwar-
cia, oferty wst´pne od dnia zaproszenia do sk∏ada-
nia ofert, a wnioski o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu od dnia poinformowania o wyni-
kach oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´-
powaniu.

Zgodnie z powy˝szym, zamawiajàcy w odpowiedzi
na wniosek o udost´pnienie oferty zobowiàzany jest
do jej udost´pnienia od momentu jej otwarcia. Je˝e-
li wykonawca nie czekajàc na wczeÊniejsze wezwa-
nie zamawiajàcego, samodzielnie umieÊci w ofercie
dokumenty dotyczàce zaoferowanych sprz´tów,
wówczas dokumenty takie wchodzà w sk∏ad oferty
wraz z formularzem ofertowym i jako ca∏oÊç powin-
ny zostaç przekazane podmiotowi, który o takie in-
formacje wnioskuje.

Co do zasady jednak, dokumenty potwierdzajàce, i˝
dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane spe∏niajà wy-
magania okreÊlone przez zamawiajàcego, udost´p-
nione zostanà najwczeÊniej po wyborze oferty naj-
korzystniejszej lub uniewa˝nieniu post´powania.
Powy˝sze wynika z tego, i˝ sà to dokumenty, któ-
rych zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç na podstawie art. 26
Pzp, tym samym nie stanowià one oferty.

Nale˝y pami´taç, i˝ wykonawcy majà mo˝liwoÊç za-
strze˝enia cz´Êci oferty jako tajemnicy przedsi´bior-
stwa zgodnie z definicjà zawartà w ustawie o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. Wówczas zamawia-
jàcy zobowiàzany jest do udost´pnienia dokumen-
tów z pomini´ciem treÊci obj´tej tajemnicà.
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ODWO¸ANIE WNOSZONE
ZA POMOCÑ ePUAP

Jako wykonawca bioràcy udzia∏ w post´powa-
niach o udzielenie zamówienia publicznego,
wielokrotnie wnosiliÊmy odwo∏ania do KIO (za-
wsze w postaci papierowej). Z racji tego, i˝ je-
steÊmy spoza Warszawy, ∏atwiej i szybciej by∏o-
by nam sk∏adaç odwo∏ania w formie elektro-
nicznej. S∏yszeliÊmy jednak, ˝e czasami zdarza-
jà si´ problemy podczas wnoszenia odwo∏ania
za pomocà ePUAP. Czy mo˝emy uzyskaç nieco
wi´cej informacji co w sytuacji, gdy brak b´dzie
mo˝liwoÊci wys∏ania odwo∏ania w formie elek-
tronicznej? Czy przewidziana jest wówczas ja-
kaÊ inna mo˝liwoÊç wniesienia odwo∏ania ani-
˝eli osobiÊcie?

Prawo zamówieƒ publicznych przewiduje dwie for-
my sk∏adania odwo∏aƒ do Krajowej Izby Odwo∏aw-
czej: pisemnà (w postaci papierowej) albo elektro-
nicznà opatrzonà kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym.

W myÊl § 5 ust. 1 Rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów w sprawie regulaminu post´powania przy
rozpoznawaniu odwo∏aƒ, odwo∏anie wraz z za∏àcz-
nikami oraz zg∏oszenie przystàpienia do post´po-
wania odwo∏awczego przez wykonawc´, wnoszone
w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma
w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje si´ na
elektronicznà skrzynk´ podawczà Urz´du, przy
u˝yciu której obs∏ugiwana jest korespondencja
Izby. Odwo∏ania i przystàpienia do post´powania
odwo∏awczego wnoszone sà za pomocà Elektro-
nicznej Platformy Us∏ug Administracji Publicznej
(ePUAP).

RzeczywiÊcie niekiedy platforma miewa problemy
techniczne polegajàce na pewnym ograniczeniu jej
wydajnoÊci, a czasem nawet ca∏kowitej niedost´p-
noÊci. W takiej sytuacji dopuszczalne jest pos∏u˝enie
si´ drogà mailowà i przes∏anie odwo∏ania, czy te˝
przystàpienia do post´powania odwo∏awczego
w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany
do kontaktu z Krajowà Izbà Odwo∏awcza.

Powy˝sze znalaz∏o potwierdzenie m.in. w wyrokach
Izby z dnia 15 kwietnia 2019 r.1 oraz z dnia 16
kwietnia 2019 r.2 Zarówno w jednym, jak i drugim
przypadku wykonawcy wskazywali na brak mo˝li-
woÊci wys∏ania odwo∏ania w formie elektronicznej
przez platform´ ePUAP z powodu niedost´pnoÊci
us∏ugi. Na dowód przed∏o˝yli w szczególnoÊci zrzuty
ekranu komputerów, z których próbowali wys∏aç od-
wo∏anie oraz raporty dost´pnoÊci i czasu odpowiedzi
systemu. Izba rozpoznajàc te sprawy uzna∏a, i˝ wy-
konawcy wykazali przy sk∏adaniu odwo∏ania brak
mo˝liwoÊci skorzystania z narz´dzia jakim jest ePU-
AP. Uzna∏a, ˝e z∏o˝enie odwo∏ania w alternatywny
sposób by∏o skuteczne. Co wa˝ne jednak, warun-
kiem dope∏nienia wymogów by∏o przes∏anie odwo-
∏ania na skrzynk´ odbiorczà Izby przed up∏ywem
terminu na jego wniesienie.

1 Sygn. akt KIO 558/18.
2 Sygn. akt KIO 583/19.

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


