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INFORMACJA
O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Czy istnieje obowiàzek przygotowania og∏osze-
nia o nieudzieleniu zamówienia? W formularzu
BZP i w formularzu og∏oszeƒ przesy∏anych do
publikacji w TED sà miejsca na uzupe∏nienie in-
formacji o nieudzieleniu zamówienia. Jakie sà
konsekwencje nieprzes∏ania takiej informacji?

Aktualnie obowiàzujàce przepisy Prawa zamówieƒ
publicznych jedynie w przypadku tzw. zamówieƒ
„in house” oraz us∏ug spo∏ecznych udzielanych na
podstawie art. 138o Pzp wymagajà przekazania in-
formacji o nieudzieleniu zamówienia. Powy˝sze
przyk∏ady nie dotyczà jednak zagadnienia przedsta-
wionego w pytaniu, bowiem te rozwiàzania przewi-
dujà obowiàzek zamieszczenia informacji w Biule-
tynie Informacji Publicznej (albo na stronie inter-
netowej w przypadku braku strony podmiotowej
w Biuletynie). Ich publikacja nie nast´puje zatem
przy u˝yciu formularzy dedykowanych og∏oszeniom
o udzieleniu zamówienia.

W zakresie dotyczàcym post´powaƒ przeprowadzo-
nych w innych procedurach, które nie zakoƒczy∏y
si´ zawarciem umowy nie przewidziano obowiàzku
przedstawienia informacji o nieudzieleniu zamó-
wienia w formularzach og∏oszeƒ, a zatem ich brak
nie powoduje ˝adnych negatywnych konsekwencji,
pomimo wyst´powania rubryk dedykowanych uzu-
pe∏nieniu takich danych.

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ sytuacja ulegnie zmianie
w 2021 roku, gdy˝ w nowym Prawie zamówieƒ pu-
blicznych w post´powaniach o wartoÊci mniejszej
ni˝ progi unijne, w miejsce obowiàzku zamieszcza-
nia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych og∏oszeƒ
o udzieleniu zamówienia, wprowadzono wymóg za-
mieszczania og∏oszeƒ o wyniku post´powania. O ile
treÊç art. 216 ust. 3 w zasadniczym stopniu odpo-
wiada dotychczasowemu art. 67 ust. 13 pkt. 2
(og∏oszenie o nieudzieleniu zamówienia w post´po-
waniu przeprowadzonym w trybie z wolnej r´ki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12–15), o tyle w przy-
padku post´powaƒ klasycznych o wartoÊci mniej-
szej ni˝ progi unijne wymagane b´dzie zamieszcze-
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nie informacji o wyniku post´powania (w tym
uniewa˝nieniu).

Zgodnie z brzmieniem art. 309 ust. 1 nowej ustawy
Pzp zamawiajàcy nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni
od dnia zakoƒczenia post´powania o udzielenie za-
mówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówieƒ Pu-
blicznych og∏oszenie o wyniku post´powania za-
wierajàce informacj´ o udzieleniu zamówienia lub
uniewa˝nieniu post´powania. W odniesieniu do
kwestii dotyczàcej uniewa˝nienia post´powania
wymaga podkreÊlenia, ˝e jednà z przes∏anek od-
miennie ni˝ w aktualnie obowiàzujàcym stanie
prawnym jest sytuacja, w której wykonawca nie
wniós∏ wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wy-
konania umowy lub uchyli∏ si´ od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (art. 255 pkt. 7).
W odniesieniu do post´powaƒ o wartoÊci przekra-
czajàcej progi unijne nie wskazano analogicznego
obowiàzku zamieszczenia w og∏oszeniu danych
o wyniku post´powania (uniewa˝nieniu).

Wymaganie przekazania informacji o uniewa˝nie-
niu post´powania lub nieudzieleniu zamówienia
w oparciu o jakàkolwiek innà podstaw´ nie zosta∏o
równie˝ zawarte w treÊci za∏àcznika V cz´Êci D dy-
rektywy klasycznej 2014/24/UE ani w treÊci za∏àcz-
nika nr XII dyrektywy sektorowej 2014/25/UE,
okreÊlajàcych zawartoÊç tych og∏oszeƒ.

WEZWANIE DO WYJAÂNIE¡
CENY OFERTY W PONOWNIE WSZCZ¢TYM
POST¢POWANIU

Wykonawca w post´powaniu przedstawi∏ pra-
wid∏owe wyjaÊnienia ceny. Post´powanie zo-
sta∏o uniewa˝nione i wszcz´te ponownie.
W nowym post´powaniu wykonawca z∏o˝y∏
ofert´ za t´ samà cen´ i znowu wystàpi∏a pod-
stawa do wezwania go do wyjaÊnieƒ (art. 90
ust. 1a pkt. 1). Czy w zwiàzku z tym, ˝e w po-
przednim post´powaniu wykonawca przedsta-
wi∏ dobre wyjaÊnienia mo˝na odstàpiç od we-
zwania?

Zgodnie z treÊcià art. 90 ust. 1a pkt. 1 Pzp okolicz-
noÊcià umo˝liwiajàcà odstàpienie od ˝àdania przed-

stawienia wyjaÊnieƒ w przedmiocie kalkulacji ceny
oferty jest sytuacja, w której rozbie˝noÊç (ró˝nica
co najmniej 30%) pomi´dzy cenà ca∏kowità, a war-
toÊcià zamówienia powi´kszonà o nale˝ny podatek
od towarów i us∏ug, ustalonà przed wszcz´ciem po-
st´powania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub Êrednià
arytmetycznà cen wszystkich z∏o˝onych ofert wyni-
ka z okolicznoÊci oczywistych, które nie wymagajà
wyjaÊnienia. W innych sytuacjach zamawiajàcy
zgodnie z przytoczonym przepisem zobowiàzany
jest wezwaç wykonawc´ do wykazania, ˝e cena z∏o-
˝onej oferty nie jest cenà ra˝àco niskà.

W orzecznictwie i doktrynie za sytuacj´, w której
rozbie˝noÊç wynika z okolicznoÊci oczywistych nie-
wymagajàcych wyjaÊnienia przyjmuje si´ m.in.
ustalenie wartoÊci zamówienia na znacznie wy˝szym
poziomie ni˝ realia rynkowe wynikajàce ze z∏o˝o-
nych ofert (przeszacowanie),1 nadmierne zawy˝e-
nie ceny przez wykonawc´ powodujàce wysokà
Êrednià arytmetycznà z∏o˝onych ofert.2 Literalne
brzmienie art. 90 ust. 1a pkt. 1 dotyczy oceny przez
zamawiajàcego przyczyn le˝àcych u podstaw roz-
bie˝noÊci i nie odnosi si´ do dysponowania infor-
macjami o prawid∏owym obliczeniu ceny oferty (za-
gadnieƒ merytorycznych).

Przepisy Pzp dotyczàce omawianego zakresu nie za-
wierajà analogicznej jak w przypadku art. 26 ust. 6
regulacji, która wprost umo˝liwia∏aby odstàpienie
przez zamawiajàcego od wezwania, je˝eli dyspono-
wa∏by on odpowiednimi dokumentami z∏o˝onymi
przez wykonawc´ w innych okolicznoÊciach. Z dru-
giej strony przy za∏o˝eniu niezmiennoÊci postano-
wieƒ SIWZ i braku wystàpienia okolicznoÊci fak-
tycznych wskazujàcych na powinnoÊç uwzgl´dnie-
nia w cenie np. dodatkowych ryzyk, wezwanie do
wyjaÊnieƒ w sytuacji, gdy zamawiajàcy posiada
wiedz´, i˝ cena oferty nie jest ra˝àco niska by∏oby
niewàtpliwie niecelowe, stanowi∏o „sztuk´ dla
sztuki” i s∏u˝y∏oby wy∏àcznie formalnej poprawno-
Êci przeprowadzenia post´powania.

1 KIO 1968/18.
2 KIO 2499/18.
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W ocenie autorki przepis wskazany w art. 90 ust.
1a pkt. 1 obligujàcy do wezwania do wykonawcy
wyjaÊnienia ceny oferty nale˝y interpretowaç
przede wszystkim w odniesieniu do treÊci ca∏ego
art. 90 zw∏aszcza, ˝e regulacja zawarta w ust. 1a
konkretyzuje ust. 1 wskazujàcy na obowiàzek zwró-
cenia si´ o udzielenie wyjaÊnieƒ w przypadku, gdy
cena wydaje si´ ra˝àco niska w stosunku do przed-
miotu zamówienia.

OkolicznoÊci wskazane w art. 90 ust. 1a pkt. 1 nale-
˝y rozumieç w ten sposób, i˝ sytuacja wystàpienia
rozbie˝noÊci o co najmniej 30% pomi´dzy cenà ofer-
ty a szacunkowà wartoÊcià powi´kszonà o podatek
lub Êrednià arytmetycznà stanowi podstaw´ po-
wzi´cia przez zamawiajàcego wàtpliwoÊci odnoÊnie
prawid∏owoÊci kalkulacji ceny oferty. A contrario, je-
˝eli sytuacja nie powoduje wàtpliwoÊci (zagadnie-
nie prawid∏owoÊci wyceny zosta∏o wyjaÊnione
wczeÊniej) obowiàzek zwrócenia si´ o wyjaÊnienia
okreÊlony w tym przepisie nie powstanie.

Choç literalne brzmienie ust. 1a pkt. 1 wskazuje na
koniecznoÊç zwrócenia si´ o udzielenie wyjaÊnieƒ
nale˝y podkreÊliç, ˝e zgodnie z poglàdem wyra˝o-
nym w uchwale pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej Sà-
du Najwy˝szego z dnia 14 paêdziernika 2004 r.
w wyjàtkowych sytuacjach wolno odstàpiç od lite-
ralnego brzmienia przepisu, m. in. gdy wyk∏adnia
j´zykowa pozostaje w oczywistej sprzecznoÊci z tre-
Êcià innych norm, prowadzi do absurdalnych
z punktu widzenia spo∏ecznego lub ekonomicznego
konsekwencji.3

Zdaniem autorki w analizowanym stanie faktycz-
nym, przy uwzgl´dnieniu przedstawionych wcze-
Êniej za∏o˝eƒ materializuje si´ okolicznoÊç wystà-
pienia absurdalnych z punktu widzenia ekonomicz-
nego konsekwencji, gdy˝ jak wskazano wiedza za-
mawiajàcego odnoÊnie prawid∏owoÊci wyceny za-
kresu zamówienia oraz prawdopodobieƒstwo uzy-
skania tych samych wyjaÊnieƒ w skutek wezwania
do ich z∏o˝enia przed∏u˝y∏oby jedynie czas trwania
post´powania, gdy˝ wnioski p∏ynàce z ich oceny by-
∏yby niezmienne. W przypadku natomiast niez∏o˝e-
nia przez wykonawc´ wyjaÊnieƒ oferta wykonawcy
podlega∏aby odrzuceniu przy stwierdzeniu domnie-

mania ceny ra˝àco niskiej (art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw.
z art. 90 ust. 3 Pzp). Domniemanie to nakazywa∏o-
by przyj´cie za∏o˝enia nierealnoÊci ceny oferty, co
by∏oby wnioskiem absurdalnym wobec wiedzy za-
mawiajàcego o jej prawid∏owoÊci.

JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, i˝ poza niezmien-
noÊcià przedmiotu zamówienia ocenie zamawiajà-
cego powinna podlegaç sytuacja towarzyszàca z∏o-
˝eniu oferty. Przyk∏adowo, gdyby uniewa˝nione po-
st´powanie zosta∏o przeprowadzone w okresie po-
przedzajàcym obostrzenia zwiàzane z epidemià,
a post´powanie ponownie wszcz´te odby∏oby si´
w okresie obowiàzku dostosowania do nowych wy-
magaƒ prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w dobie zagro˝enia koronawirusem, nie mo˝na wy-
kluczyç, i˝ w przypadku takiej samej ceny w obu
post´powaniach zamawiajàcy móg∏by powziàç wàt-
pliwoÊci odnoÊnie prawid∏owoÊci jej obliczenia (np.
w zwiàzku z wprowadzonymi obowiàzkami zapew-
nienia pracownikom Êrodków ochrony osobistej czy
ryzyk dotyczàcych zast´pstw w przypadku koniecz-
noÊci odbycia kwarantanny lub izolacji).

Wobec sytuacji, w której zamawiajàcy dysponuje
wyjaÊnieniami ceny potwierdzajàcymi jej prawid∏o-
woÊç i nie zachodzà inne podstawy stwierdzenia, i˝
mog∏aby ona nosiç znamiona ra˝àco niskiej nie jest
on zobowiàzany do skierowania do wykonawcy
wezwania na podstawie art. 90 ust. 1a pkt. 1 Pzp.
Ocena mo˝liwoÊci odstàpienia od wezwania
w przypadku dysponowania wczeÊniejszymi wyja-
Ênieniami powinna zostaç dokonana ka˝dorazowo
wzgl´dem konkretnego przypadku z uwzgl´dnie-
niem wszelkich towarzyszàcych post´powaniu
okolicznoÊci.

PRZES¸ANIE INFORMACJI
O WSZCZ¢CIU POST¢POWANIA

Czy w odniesieniu do treÊci art. 11b ust. 2 ist-
niejà jakieÊ ograniczenia (podmiotowe, termi-
nowe) przes∏ania wykonawcom informacji
o wszcz´ciu post´powania?

3 Uchwa∏a SN z dnia 14.10.2004 r. III CZP 37/04.
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Zgodnie z brzmieniem art. 11b ust. 2 Pzp zama-
wiajàcy mo˝e, po opublikowaniu og∏oszenia o za-
mówieniu, bezpoÊrednio poinformowaç o wszcz´-
ciu post´powania o udzielenie zamówienia zna-
nych sobie wykonawców, którzy w ramach prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci Êwiadczà dostawy, us∏ugi lub
roboty budowlane b´dàce przedmiotem zamówie-
nia. Przepis nie zawiera ograniczeƒ dotyczàcych
terminu przekazania informacji o wszcz´ciu post´-
powania, lecz w zwiàzku z celem, któremu ma s∏u-
˝yç, takie zawiadomienie powinno zostaç dokona-
ne z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalajàcym
na przygotowanie i z∏o˝enie ofert. W sytuacji po-
wiadomienia wykonawców przyk∏adowo w przeded-
niu sk∏adania ofert, zastosowanie przepisu by∏oby
niecelowe.

Zagadnieniem mogàcym budziç wàtpliwoÊci jest
kràg wykonawców, którym zamawiajàcy powinien
przekazaç informacj´, je˝eli zdecyduje si´ na zasto-
sowanie omawianego rozwiàzania. W doktrynie
podkreÊla si´, ˝e zamawiajàcy powinien poinformo-
waç wszystkich znanych sobie wykonawców
w bran˝y dotyczàcej danego przedmiotu zamówie-
nia, a nie tylko niektórych.4

Zamawiajàcy we wszystkich podejmowanych w po-
st´powaniu czynnoÊciach zobowiàzany jest do dzia-
∏ania zgodnie z zasadà wyra˝onà w art. 7 ust. 1 Pzp.
Decydujàc si´ zatem na powiadomienie wykonaw-
ców o wszcz´ciu post´powania powinien dzia∏aç
stosujàc zasad´ uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.

4 J. Pieróg, Prawo zamówieƒ publicznych Komentarz, 2019 r.,

wyd. 15; A. Gawroƒska-Baran, Zawiadomienie potencjalnych

wykonawców o wszcz´ciu post´powania [Legalis].

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


