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DODATKOWY CZAS NA WPROWADZENIE ZMIAN
W OFERTACH

Jakimi kryteriami nale˝y si´ kierowaç przy ocenie
czy niezb´dny jest dodatkowy czas na wprowadze-
nie zmian w ofertach je˝eli zamawiajàcy zmienia
SIWZ? Jak okreÊliç nowy termin by by∏ wystarcza-
jàcy?

Zgodnie z art. 38 ust. 6 Pzp w przypadku zmiany SIWZ
nieprowadzàcej do zmiany og∏oszenia o zamówieniu za-
mawiajàcy zobowiàzany jest przed∏u˝yç termin sk∏ada-
nia ofert informujàc o tym wykonawców, je˝eli niezb´d-
ny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofer-
tach. Przytoczony przepis odnosi si´ do koniecznoÊci oce-
ny „niezb´dnoÊci” czasu na wprowadzenie zmian w ofer-
tach, nie precyzuje natomiast szczególnych okolicznoÊci,
jakie zamawiajàcy powinien rozwa˝yç dokonujàc takiej
oceny. Ka˝da weryfikacja spe∏nienia przes∏anki okreÊlo-
nej w tym przepisie b´dzie uzale˝niona od okolicznoÊci
konkretnego przypadku.

Najprostszym przyk∏adem uzasadniajàcym dokonanie
zmiany terminu jest niewàtpliwie wystàpienie sytuacji,
w której zamawiajàcy zmienia formularz oferty, treÊç za-

∏àczników sk∏adanych wraz z ofertà lub opis sposobu
przygotowania ofert. Zmiana SIWZ powodujàca przyk∏a-
dowo koniecznoÊç wydzielenia i wyceny etapów czy wy-
odr´bnienia cenowego pewnych elementów przedmioto-
wych powoduje, i˝ wykonawcy, którzy z∏o˝yli oferty zo-
bowiàzani b´dà do dokonania zmian zaÊ ci, którzy sà
w trakcie ich przygotowania b´dà musieli poÊwi´ciç do-
datkowy czas na obliczenie cen z uwzgl´dnieniem no-
wych okolicznoÊci.

Niezb´dnoÊci czasu na przygotowanie zmian w ofertach
nie mo˝na oceniaç pod wzgl´dem tego, czy wprowadzo-
ne zmiany stanowià uproszczenie w przygotowaniu ofert
czy te˝ nie, liczy si´ bowiem sam fakt powstania sytuacji
powodujàcej koniecznoÊç podj´cia dodatkowych czynno-
Êci.1 OkolicznoÊcià uzasadniajàcà zmian´ terminu sk∏a-
dania ofert jest równie˝ sytuacja, w której zamawiajàcy
udost´pnia nowe informacje dotyczàce przedmiotu za-
mówienia majàce bezpoÊrednio lub poÊrednio wp∏yw na
wycen´. W wyroku z dnia 16 lutego 2018 r. Krajowa Izba
Odwo∏awcza uzna∏a, i˝ sytuacja w której zamawiajàcy
zamieÊci∏ na stronie internetowej nowe rysunki nieudo-
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st´pnione wczeÊniej wykonawcom w dokumentacji po-
st´powania, które dotyczy∏y budowy innego odcinka linii
metra ni˝ b´dàcy przedmiotem zamówienia, wywiera∏a
wp∏yw na obliczenie cen ofert z uwagi na koniecznoÊç
uwzgl´dnienia póêniejszego po∏àczenia obu odcinków.2

KoniecznoÊç wyd∏u˝enia terminu mog∏aby byç równie˝
spowodowana wprowadzeniem w wyniku zmiany SIWZ
obowiàzków proceduralnych po stronie wykonawcy
(m.in. w przypadku, gdyby zamawiajàcy po wszcz´ciu po-
st´powania uzale˝ni∏ mo˝liwoÊç z∏o˝enia ofert od uczest-
nictwa w wizji lokalnej). W przypadku stwierdzenia, ˝e
wykonawcy potrzebujà dodatkowego czasu na wprowa-
dzenie zmian w ofertach pojawia si´ pytanie, o ile zama-
wiajàcy powinien przed∏u˝yç termin sk∏adania ofert.

W post´powaniach, w których oferty, oÊwiadczenia i do-
kumenty przygotowywane by∏y pisemnie okreÊlajàc no-
wy termin nale˝a∏o uwzgl´dniç nie tylko koniecznoÊç
wprowadzenia zmian ale równie˝ czas niezb´dny na do-
starczenie ofert do wyznaczonego przez zamawiajàcego
miejsca ich sk∏adania (nieznaczne przesuni´cie terminu
sk∏adania ofert mog∏oby zostaç zinterpretowane jako
preferujàce lokalnych wykonawców, którzy potrzebowa-
liby mniej czasu na dostarczenie oferty).3

W post´powaniach prowadzonych elektronicznie obec-
nie oraz we wszystkich post´powaniach od 2021 roku
kwestia uwzgl´dnienia czasu na dostarczenie oferty
przestanie mieç znaczenie, gdy˝ sk∏adanie ofert, oÊwiad-
czeƒ i dokumentów z wy∏àczeniem sytuacji, o których
mowa w art. 10c Pzp odbywaç si´ b´dzie za poÊrednic-
twem Êrodków komunikacji elektronicznej. W takiej sy-
tuacji w czasie na wprowadzenie zmian w ofertach za-
mawiajàcy uwzgl´dni odpowiednio krótszy czas na elek-
troniczne przekazanie plików.

UCZESTNICTWO W JAWNYM OTWARCIU OFERT

Czy sà jakieÊ ograniczenia co do uczestnictwa
w otwarciu ofert? W post´powaniu mia∏a miejsce
sytuacja, gdy jeden z interesantów urz´du nieb´dà-
cy wykonawcà pojawi∏ si´ na otwarciu ofert. Nie
wiedzia∏em jak si´ zachowaç wobec tej osoby i czy
powinna zostaç dopuszczona do przebywania w sa-
li dedykowanej wykonawcom. Ostatecznie osoba ta
by∏a obecna podczas otwarcia ofert.

W myÊl jednej z zasad zamówieƒ publicznych wskazanej
w art. 8 ust. 1 i 2 Pzp post´powanie o udzielenie zamówie-
nia jest jawne, a zamawiajàcy mo˝e ograniczyç dost´p do in-
formacji zwiàzanych z post´powaniem o udzielenie zamó-
wienia tylko w przypadkach okreÊlonych w ustawie. Takim
przypadkiem nie jest otwarcie ofert, które jak wskazano
w art. 86 ust. 2 jest jawne. Bezwzgl´dnoÊç tej zasady w od-
niesieniu do tej czynnoÊci podkreÊlono równie˝ w regulacji
dotyczàcej zastrze˝enia tajemnicy przedsi´biorstwa, wska-
zujàc w art. 8 ust. 3 zdanie drugie Pzp, i˝ informacje odczy-
tywane w trakcie otwarcia ofert nie podlegajà utajnieniu.

Pzp nie przewiduje ograniczenia obecnoÊci podczas
otwarcia ofert wy∏àcznie do wykonawców, lecz umo˝li-
wia uczestnictwo nieograniczonemu gronu osób, a wi´c
wszystkim zainteresowanym. Niezale˝nie zatem czy
w miejscu wyznaczonym jako miejsce otwarcia ofert po-
jawià si´ wykonawca osobiÊcie, przedstawiciel wyko-
nawcy czy inna osoba niezwiàzana z post´powaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiajàcy zo-
bowiàzany jest umo˝liwiç uczestnictwo w otwarciu ofert
wszystkim osobom wyra˝ajàcym takà wol´.

Pzp nie przewiduje mo˝liwoÊci wprowadzania ograni-
czeƒ dost´pu do otwarcia ofert czy to przez okreÊlenie ka-
talogu osób (np. ograniczenia takiej mo˝liwoÊci wy∏àcz-
nie do wykonawców i ich przedstawicieli), czy te˝ ich li-
czebnoÊci ze wzgl´du na warunki lokalowe. W pytaniu
pos∏u˝ono si´ okreÊleniem „sali dedykowanej wykonaw-
com” w zwiàzku z czym nale˝y podkreÊliç, i˝ nawet
w przypadku, gdyby wewn´trzne regulacje zamawiajàce-
go okreÊlajàce przepisy porzàdkowe zwiàzane z funkcjo-
nowaniem instytucji wprowadza∏y jakiekolwiek ograni-
czenia dost´pnoÊci publicznoÊci do otwarcia ofert nale˝a-
∏oby je uznaç za naruszajàce zasad´ jawnoÊci post´powa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego.

W opisanej sytuacji interesant urz´du nie b´dàc wyko-
nawcà ani osobà reprezentujàcà wykonawc´ by∏ upraw-
niony do przebywania w miejscu, w którym zamawiajà-
cy dokonywa∏ otwarcia ofert, przedstawiciel zamawiajà-
cego postàpi∏ zatem prawid∏owo pozwalajàc tej osobie na
obserwowanie podejmowanych czynnoÊci.

2 KIO 187/18.
3 KIO 741/11.
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PONOWNE Z¸O˚ENIE INFORMACJI
DOTYCZÑCEJ GRUPY KAPITA¸OWEJ

Zamawiajàcy w informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, pomyli∏ si´ oznaczajàc wykonawc´ (sp. z o.o.
zamiast sp. z o.o. sp.k.). Informacja z b∏´dem pojawi-
∏a si´ na stronie internetowej, wykonawcy z∏o˝yli
oÊwiadczenia dot. grupy kapita∏owej. Czy zamawia-
jàcy powinien wezwaç do ponownego z∏o˝enia
oÊwiadczeƒ na podstawie art. 26 ust. 3, czy po za-
mieszczeniu korekty wykonawcy sami powinni
w terminie 3 dni z∏o˝yç nowà informacj´?

Obowiàzkiem wykonawców w post´powaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego jest wykazanie, ˝e nie podle-
gajà wykluczeniu w odniesieniu do przes∏anek okreÊlo-
nych przez zamawiajàcego. Jednà z takich przes∏anek jest
wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp przynale˝noÊç do tej
samej grupy kapita∏owej co wykonawcy, którzy z∏o˝yli od-
r´bne oferty, oferty cz´Êciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu, chyba ˝e wyka˝à, ˝e istniejà-
ce mi´dzy nimi powiàzania nie prowadzà do zak∏ócenia
konkurencji w post´powaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy sk∏adajàc oÊwiadczenie w przedmiocie bra-
ku podstaw wykluczenia ze wskazanych powy˝ej powo-
dów polegajà na informacjach przekazanych przez zama-
wiajàcego odnoÊnie firm oraz adresów wykonawców,
którzy z∏o˝yli oferty w terminie. W zwiàzku z tym, ˝e wy-
konawcy w post´powaniu z∏o˝yli oÊwiadczenia w odnie-
sieniu do b∏´dnych informacji przedstawionych przez za-
mawiajàcego w ocenie autorki nie znajduje zastosowania
art. 26 ust. 3 ustawy, gdy˝ oÊwiadczenia dotyczà pierwot-
nej informacji opublikowanej na stronie internetowej
i potwierdzajà brak przynale˝noÊci do grupy kapita∏owej
z wykonawcami wskazanymi w jej treÊci.

Rozwiàzanie przewidziane w art. 26 ust. 3 w du˝ym
uproszczeniu s∏u˝y umo˝liwieniu wykonawcy naprawie-
nia w∏asnych b∏´dów polegajàcych na zaniechaniu z∏o-
˝enia prawid∏owych oÊwiadczeƒ i dokumentów po-
twierdzajàcych okolicznoÊci, o których mowa w art. 25
ust. 1 Pzp, nie zaÊ b∏´dów wywo∏anych dzia∏aniem za-
mawiajàcych. Zamawiajàcy na ka˝dym etapie post´po-
wania uprawniony jest do skorygowania w∏asnych czyn-
noÊci, powinien wi´c przede wszystkim opublikowaç na

stronie internetowej nowà, prawid∏owà informacj´ o fir-
mach i adresach wykonawców odczytanà podczas
otwarcia ofert, wskazujàc przyczyn´ jej ponownego za-
mieszczenia.

W zwiàzku z tym, i˝ przekazanie oÊwiadczenia dot. gru-
py kapita∏owej jest obowiàzkiem wykonawcy, który mu-
si on wykonaç bez osobnego wezwania, zamawiajàcy nie
powinien oczekiwaç samodzielnego z∏o˝enia kolejnego
oÊwiadczenia, gdy˝ wykonawcy wywiàzali si´ z tej po-
winnoÊci w terminie okreÊlonym w art. 24 ust. 11 Pzp.

Wykonawca który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o braku przynale˝-
noÊci do grupy kapita∏owej nie musi samodzielnie przed-
k∏adaç dodatkowych oÊwiadczeƒ, gdy˝ obowiàzek bada-
nia ich prawid∏owoÊci spoczywa na zamawiajàcym. Pod-
miot przeprowadzajàcy post´powanie w opisywanej sytu-
acji powinien skorzystaç z dyspozycji art. 26 ust. 2f Pzp,
zgodnie z którym mo˝liwe jest na ka˝dym etapie post´po-
wania wezwanie wykonawców do z∏o˝enia oÊwiadczeƒ
potwierdzajàcych, ˝e nie podlegajà wykluczeniu.

Wobec nowych danych dotyczàcych formy prawnej
przedsi´biorcy z∏o˝one uprzednio oÊwiadczenia o braku
przynale˝noÊci do grupy kapita∏owej nie potwierdzajà
braku podstaw wykluczenia, gdy˝ nie pozostajà aktual-
ne. Je˝eli wykonawcy sk∏adajàc nowe oÊwiadczenia po-
twierdzà brak przynale˝noÊci do tej samej grupy kapita-
∏owej co wykonawcy wskazani w poprawionej informa-
cji, to zamawiajàcy b´dzie dysponowa∏ oÊwiadczeniem
dotyczàcym braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 23 nie majàc wàtpliwoÊci, ˝e odnosi si´
ono do prawid∏owych danych uczestników post´powa-
nia. Dopiero w przypadku braku odpowiedzi na wezwa-
nie albo w sytuacji, gdyby nowe oÊwiadczenia zawiera-
∏y b∏´dy zamawiajàcy powinien zastosowaç art. 26 ust.
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prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


