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ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ R¢KI
PO UNIEWA˚NIENIU POST¢POWANIA

ProwadziliÊmy post´powanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetar-
gu nieograniczonego. Niestety, na skutek
b∏´dów w ofertach wykonawców wszyst-
kie oferty zosta∏y odrzucone z uwagi na
niezgodnoÊç z opisem przedmiotu zamó-
wienia, co skutkowa∏o koniecznoÊcià unie-
wa˝nienia ca∏ego post´powania. Od decy-
zji o odrzuceniu ofert odwo∏ali si´ wszyscy
wykonawcy, ale podj´liÊmy decyzj´ o udzie-
leniu zamówienia z wolnej r´ki na podsta-
wie art. 67 ust. 1 pkt. 4 Pzp. Czy musimy
czekaç z zawarciem umowy z wolnej r´ki
do momentu rozstrzygni´cia odwo∏aƒ
wniesionych od decyzji o uniewa˝nieniu
poprzedniego post´powania?

Choç z przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 4 Pzp nie
wynika obowiàzek zachowania okresu stand-

still zwa˝yç nale˝y, i˝ odnosi si´ on do przes∏a-
nek warunkujàcych mo˝liwoÊç udzielenia za-
mówienia, a wi´c zawarcia umowy. Przepis
ten stanowi, i˝ zamawiajàcy mo˝e udzieliç za-
mówienia gdy oferty zosta∏y z∏o˝one w post´-
powaniu prowadzonym uprzednio. Oznacza
to, i˝ w momencie udzielenia zamówienia
z wolnej r´ki poprzednie post´powanie musi
byç post´powaniem zakoƒczonym. Nie mo˝-
na jednak mówiç o zakoƒczeniu post´powa-
nia w sytuacji, gdy zosta∏y wniesione odwo∏a-
nia których uwzgl´dnienie mo˝e skutkowaç
nakazaniem uniewa˝nienia czynnoÊci unie-
wa˝nienia post´powania, a w konsekwencji
ponownym otwarciem mo˝liwoÊci wyboru
jednej z ofert z∏o˝onych w post´powaniu kon-
kurencyjnym.

Za takà Êcis∏à wyk∏adnià wskazanego wy˝ej
przepisu ustawy przemawia uznanie, i˝ sta-
nowi on wyjàtek od naczelnej zasady systemu
zamówieƒ publicznych, to jest zasady uczci-
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wej konkurencji i równego traktowania wy-
konawców wynikajàcej z art. 7 ust. 1. Powy˝-
sze wynika z faktu, ˝e istota trybu zamówie-
nia z wolnej r´ki polega na ca∏kowitym wy∏à-
czeniu konkurencji w post´powaniu, które
prowadzi si´ wy∏àcznie z udzia∏em jednego,
wybranego wykonawcy.

Przepis stanowi tak˝e wyjàtek od zasady pry-
matu trybów podstawowych, wynikajàcej
z art. 10 ust. 1 Pzp. Zgodnie z tà zasadà, try-
bami podstawowymi sà przetarg nieograni-
czony i ograniczony, które mogà byç stosowa-
ne zawsze. Udzielenie zamówienia publiczne-
go w pozosta∏ych trybach jest reglamentowa-
ne przez ustawodawc´, gdy˝ mo˝e odbywaç
si´ tylko w przypadkach okreÊlonych w usta-
wie.

Poglàd ten przyj´∏a Krajowa Izba Odwo∏aw-
cza w wyroku wydanym w po∏àczonych spra-
wach KIO 1553/19 i KIO 1557/19. Izba uzna-
∏a dodatkowo, i˝ w takim przypadku wystàpi-
∏o jedno z najpowa˝niejszych mo˝liwych na-
ruszeƒ ustawy Pzp i orzek∏a o uniewa˝nieniu
umowy zawartej po przeprowadzeniu proce-
dury z wolnej r´ki.

WADIUM WNIESIONE
W PIENIÑDZU

Z∏o˝yliÊmy ofert´ jako wykonawca w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego i wnieÊliÊmy wadium w gotów-
ce, w znacznej wysokoÊci. Niestety, po-
st´powanie przed∏u˝a si´ – up∏ynà∏ za-
równo pierwotny termin zwiàzania ofertà,
jak i termin przed∏u˝ony na proÊb´ zama-
wiajàcego. Chcemy braç nadal udzia∏
w post´powaniu, niemniej jednak nie mo-
˝emy pozwoliç sobie na dalsze „zamro˝e-
nie” kwoty wadium. Czy w tej sytuacji
musimy utrzymywaç wadium po up∏ywie
terminu zwiàzania ofertà, czy te˝ mo˝emy
zwróciç si´ do zamawiajàcego o jego
zwrot i nadal uczestniczyç w post´powa-
niu jako wykonawca?

Zamawiajàcy mo˝e – poza sytuacjà uregulo-
wanà w art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp – zawrzeç
umow´ o udzielenie zamówienia publicznego
z wykonawcà równie˝ po up∏ywie terminu
zwiàzania ofertà. Poza dyspozycjà przywo∏a-
nego wy˝ej przepisu pozostaje sytuacja,
w której wykonawca zgodzi∏ si´ przed∏u˝yç
termin zwiàzania ofertà na wniosek zama-
wiajàcego, natomiast nie dokona∏ takiego
przed∏u˝enia po raz kolejny, z w∏asnej inicja-
tywy, a mimo to komunikuje mu gotowoÊç do
zawarcia umowy. W konsekwencji, uczestnic-
two w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego nie jest na obecnym etapie
uzale˝nione od istnienia stanu zwiàzania
ofertà.

JednoczeÊnie w orzecznictwie przyjmuje si´,
i˝ nie sposób rozpatrywaç obowiàzku zabez-
pieczenia oferty wadium w oderwaniu od ko-
niecznoÊci wyst´powania stanu zwiàzania
ofertà. Na nierozerwalnoÊç okresu zwiàzania
ofertà i wadium wskazuje wprost przepis art.
85 ust. 4 zd. 1 Pzp który stanowi, i˝ przed∏u-
˝enie terminu zwiàzania ofertà jest dopusz-
czalne tylko z jednoczesnym przed∏u˝eniem
okresu wa˝noÊci wadium.

Wadium nie mo˝e funkcjonowaç samo w so-
bie, gdy˝ stanowi zabezpieczenie dla zama-
wiajàcego w okresie, gdy wykonawca jest
zwiàzany ofertà, a trudno znaleêç jakiekol-
wiek funkcjonalne uzasadnienie dla utrzy-
mywania wadium po okresie zwiàzania ofer-
tà. Gdy wykonawca przestaje byç zwiàzany
ofertà, w okresie tym nie mogà powstaç rosz-
czenia zamawiajàcego, dajàce podstaw´ do
zatrzymania wadium (tak m.in. wyrok KIO
27/17). Równie˝ w wyroku KIO 2370/16 pod-
kreÊlono, i˝ „przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b Pra-
wa zamówieƒ publicznych kreuje dla zama-
wiajàcego obowiàzek odrzucenia oferty wy-
konawcy, który nie wniós∏ wadium lub
wniós∏ je w sposób nieprawid∏owy. Oznacza
to, ˝e podstawà odrzucenia oferty mo˝e byç
wy∏àcznie taka sytuacja, w której oferta nie
pozostaje zabezpieczona wadium w czasie,
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w którym wykonawca pozostaje zwiàzany
ofertà lub te˝ to zabezpieczenie jest niew∏a-
Êciwe”.

W przypadku nieprzed∏u˝enia wa˝noÊci wa-
dium, w okresie w którym oferta ju˝ nie wià-
˝e, zamawiajàcy traci wy∏àcznie instrument
nacisku, którym móg∏by „zmotywowaç” wy-
konawc´ do zawarcia umowy. Nie oznacza to
jednak, ˝e umowa nie mo˝e zostaç skutecznie
zawarta. Dopiero gdy wykonawca jedno-
znacznie odmówi zawarcia umowy lub na
wezwanie zamawiajàcego nie podejmie dzia-
∏aƒ zmierzajàcych do jej zawarcia w wyzna-
czonym terminie zamawiajàcy mo˝e dokonaç
wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty
w post´powaniu. Wykonawca mo˝e wi´c
zwróciç si´ o zwrot wadium w sytuacji, gdy
up∏ynà∏ ju˝ okres zwiàzania ofertà, a zama-
wiajàcy nie ma instrumentów aby zwróciç si´
o jego dalsze przed∏u˝enie.

Nale˝y przy tym zwróciç uwag´, i˝ rozstrzy-
gajàc w analogicznych sprawach KIO mo˝e
wziàç pod uwag´ szczególne okolicznoÊci da-
nej sprawy, i orzec o obowiàzku odrzucenia
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Pzp
nawet w sytuacji, gdy brak wadium przypada
w okresie po up∏ywie terminu zwiàzania ofer-
tà (por. wyrok KIO 406/20).

PRZES¸ANIE KOPII ODWO¸ANIA
ZAMAWIAJÑCEMU

ChcielibyÊmy wnieÊç odwo∏anie w post´-
powaniu o wartoÊci powy˝ej progu unij-
nego i przes∏aç jego kopi´ zamawiajàce-
mu. Czy w zwiàzku z tym, i˝ komunikacja
pomi´dzy zamawiajàcym a wykonawcami
odbywa si´ za poÊrednictwem platformy
elektronicznej, jedynym dopuszczalnym
sposobem przes∏ania kopii odwo∏ania za-
mawiajàcemu jest jego przes∏anie za po-
Êrednictwem tej platformy? Czy kopia od-
wo∏ania mo˝e byç w takiej sytuacji prze-
s∏ana zamawiajàcemu za poÊrednictwem
poczty e-mail?

Nie sà znane przypadki odrzucenia przez Kra-
jowà Izb´ Odwo∏awczà odwo∏aƒ, których ko-
pia zosta∏a przekazana zamawiajàcemu za po-
Êrednictwem zwyk∏ej poczty e-mail w sytu-
acji, gdy zasadà w post´powaniu jest prowa-
dzenie komunikacji pomi´dzy zamawiajàcym
a wykonawcami za poÊrednictwem platformy
elektronicznej. Izba przyjmuje odwo∏ania
z tak przes∏anà kopià do rozpoznania, nie
znajdujàc podstaw do zastosowania art. 189
ust. 2 pkt. 7 Pzp.

Przepisy Prawa zamówieƒ publicznych nie
okreÊlajà formy szczególnej, w jakiej nale˝y
przekazaç kopi´ odwo∏ania zamawiajàcemu.
W art. 180 ust. 5 zawarto jedynie wymaganie,
aby kopia zosta∏a przes∏ana zamawiajàcemu
w taki sposób, aby móg∏ on zapoznaç si´ z tre-
Êcià odwo∏ania przed up∏ywem terminu jego
wniesienia. JednoczeÊnie przepis ten ustana-
wia domniemanie, i˝ zamawiajàcy móg∏ za-
poznaç si´ z treÊcià odwo∏ania, je˝eli jego
przes∏anie nastàpi∏o za pomocà Êrodków ko-
munikacji elektronicznej.

Zarówno przes∏anie kopii odwo∏ania poprzez
dedykowanà platform´ jak i za poÊrednic-
twem poczty e-mail stanowi przekazanie ko-
pii za poÊrednictwem poczty elektronicznej,
i pozwala skorzystaç z powy˝szego domnie-
mania. Niezale˝nie od tego, dopuszczalne jest
przekazanie kopii odwo∏ania zamawiajàcemu
w jakikolwiek inny sposób, o ile pozwala mu
na zapoznanie si´ z treÊcià odwo∏ania przed
up∏ywem terminu jego wniesienia.
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