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Przy wyborze oferty zamawiający musi kierować się starannością i efektywnością. Skoro 

ustawa nie zakazuje korzystania z informacji pozyskanych z innych źródeł niż oferta,  

to warto przeanalizować, jakie są możliwości takiego działania. 

 

Ciężar sprawnego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego spoczywa  

na zamawiającym, zatem to on, kierując się zasadami udzielania zamówień publicznych,  

powinien dążyć do efektywnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Zatem co należy rozumieć 

przez sprawne przeprowadzenie procedury i czy zawsze będzie ono efektywne? Jak zawsze – 

wiele zależy od zamawiającego. 

W trakcie oceny ofert lub wniosków zamawiający zazwyczaj korzysta z tych 

informacji, które złoży wykonawca. Takie działanie jest niewątpliwie zgodne z prawem 

zamówień publicznych (dalej: pzp).  

 

Źródła wiedzy o wykonawcy 

W odniesieniu do informacji dotyczących wykonawcy zamawiający podejmują różne 

czynności, np. związane z potwierdzaniem treści oferty lub jej załączników. Zdarzają się też 

sytuacje, gdy nie reagują na informacje przekazane nawet drogą oficjalną (np. w odwołaniu). 

Wynikać to może z braku bezpośrednich przepisów w pzp nakazujących lub zakazujących 

zamawiającemu korzystania z wiedzy pozyskanej z innych źródeł niż dokumenty 

postępowania lub przekazanych przez podmioty inne niż biorące udział w postępowaniu.  
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Oferta 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia od wykonawców można żądać wyłącznie 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jeśli oferta lub 

wniosek formalnie są zgodne z tym żądaniem, zamawiający powinien uznać je za 

prawidłowe. Nie można jednak zapomnieć, że to zamawiający ma obowiązek starannego 

działania przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Powinien też dążyć do jak 

najefektywniejszych rezultatów prowadzonego postępowania. Skoro zatem pzp nie zakazuje 

korzystania z informacji pozyskanych od podmiotów niebiorących udziału w postępowaniu 

lub też z innych niż oferta źródeł, to warto przeanalizować, jakie są możliwości takiego 

działania. 

Ustawa pzp zawiera kilka przepisów umożliwiających zamawiającemu odejście od 

zbytniego formalizmu i wybranie najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wiarygodnego 

wykonawcę. Przepisy te mogą być wykorzystane jako podstawa prawna do przeprowadzenia 

przez zamawiającego postępowania wyjaśniającego w zakresie, w jakim powziął informacje  

z innych źródeł niż oferta. 

 

Postępowanie wyjaśniające 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pzp to zamawiający odpowiada za przeprowadzenie postępowania  

o udzielenie zamówienia. Jak ma się zatem zachować w sytuacji, gdy w postępowaniu 

pojawiają się dokumenty, o których wie, że nie są wystawione zgodnie z rzeczywistym 

stanem rzeczy? W takich przypadkach zazwyczaj z jednej strony, nie ma podstaw do 

poddania w wątpliwość wiarygodności otrzymanych dokumentów, ale z drugiej wiadomo, że 

złożone dokumenty nie stanowią pełnego odzwierciedlenia wykonanego zamówienia.  

Na odpowiedź wskazuje orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). 

 

 Wyrok KIO z  29 września 2008 r. (KIO/UZP/978/08)  

Izba wskazała, że w granicach pojęcia przeprowadzenie postępowania mieści się 

procedura skorzystania z dokumentów wewnętrznych, które zostały wystawione przez danego 

zamawiającego. „Zamawiający jest podmiotem, który wydał przedmiotowe referencje i ma 

prawo przeprowadzić wewnętrzną procedurę w celu wyjaśnienia wątpliwości (…) Powinien 

prowadzić postępowanie w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie 

wykonawców i w poszanowaniu prawdy materialnej – wynikającej z całokształtu wiedzy 

zamawiającego, a nie tylko z dokumentów złożonych w danym postępowaniu”. Nie ma zatem 

przeszkód, aby zamawiający skorzystał z wiedzy, którą pozyskał poza prowadzonym 

aktualnie postępowaniem i uznał dany dokument, mimo niewskazania w nim istotnych dla 

danego postępowania informacji. Może więc zdarzyć się sytuacja, gdy złożone referencje 

wskazują na węższy zakres robót w stosunku do warunków wskazanych przez zamawiającego 

w danym postępowaniu, ale z racji wcześniejszego wykonywania robót przez danego 

wykonawcę na rzecz zamawiającego, może on uznać dane referencje – mimo że wprost nie 

potwierdzają one spełniania warunku.  

 

Odwołanie a informatorzy 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt  3 pzp z postępowania należy wykluczyć wykonawców, którzy 

złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania. Pojawia się pytanie, skąd zamawiający ma wiedzieć,  
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że wykonawca posłużył się informacjami, które nie są prawdziwe? Zazwyczaj informują go  

o tym inni wykonawcy przez złożenie odwołania, ale  informacje takie mogą spływać też  

z innych źródeł.  

 

 

 Wyrok KIO z 13 lutego 2008 r. (KIO/UZP 60/08) 

„Stwierdzenie przez zamawiającego złożenia nieprawdziwej informacji może wynikać 

z różnych źródeł, w tym pozyskanych w wyniku samodzielnie przeprowadzonego 

postępowania wyjaśniającego lub np. od innych wykonawców, na skutek złożonych 

protestów”.  

 

 Wyrok KIO z 5 października 2011 r. (KIO 2039/11) 

„Obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania, z przyczyn określonych w art. 

24 ust. 2 pkt 2 Pzp, podlega zaktualizowaniu na każdym etapie postępowania, gdy 

zamawiający poweźmie sprawdzoną lub przyznaną wiadomość o okolicznościach złożenia 

nieprawdziwej informacji”.  

 

 Wyrok KIO z 3 października 2012 r. (KIO 2006/12) 

Dodatkowo KIO stoi na stanowisku, że zamawiający ma wręcz „obowiązek 

weryfikować oświadczenia składane przez wykonawców w toku postępowania, zwłaszcza  

w sytuacjach, gdy składane przez wykonawcę dokumenty, które mają potwierdzać treść 

oświadczeń, nie w pełni lub niejednoznacznie tę treść potwierdzają”. 

W tym kontekście warto jednak zauważyć, że Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi nie 

podzielił stanowiska KIO, że złożenie nieprawdziwych informacji dotyczących kwalifikacji 

podmiotowych wykonawcy zawsze ma wpływ/może mieć wpływ na wynik postępowania  

o udzielenie zamówienie publicznego oraz że wykluczenie przez zamawiającego wykonawcy 

powinno nastąpić automatycznie – bez względu na przyczyny, z powodu których miało 

miejsce podanie nieprawdziwych informacji.  

 

 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 lipca 2012 r. (IV Ca 683/12) 

Sąd wskazał, że wykluczenie wykonawcy może nastąpić jedynie w warunkach „celowego, 

zawinionego i zamierzonego zachowania wykonawcy (wina umyślna nie zaś błąd lub 

niedbalstwo)”.  

Nie sposób w tym miejscu nie zadać pytania, czy słusznie przeniesiono na zamawiającego 

konieczność oceny, z jakiego powodu w postępowaniu znalazły się nieprawdziwe informacje 

i czy samo oświadczenie wykonawcy o błędzie wystarczy do uznania sprawy za „niebyłą”. 

Nie ma przy tym znaczenia, czy informacja ta zawarta została w samej ofercie,  

w dokumentach czy też w oświadczeniach.  

 

„Czarna lista” 

Wykonawca może złożyć np. nieprawdziwe oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania. Również i w tym przypadku ciężar zbadania przesłanki wykluczenia 

przeniesiony został na zamawiającego.  Powinien on więc sprawdzić, czy wykonawca nie 



Przetargi Publiczne | 01.2013 
 

4 | S t r o n a  

znajduje się np. na „czarnej liście” w związku z wyrządzeniem szkody spowodowanej 

niewykonaniem zamówienia lub wykonaniem go nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona orzeczeniem sądu (art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp). Decyzja o wykluczeniu także i w tym 

przypadku obciąża tylko zamawiającego. Urząd Zamówień Publicznych w swojej opinii 

wskazuje, że umieszczenie danego wykonawcy przez Prezesa UZP w wykazie, o którym 

mowa w art. 154 pkt 5a pzp, „ma charakter informacyjny i jedynie potwierdza, że zachodzi  

w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”
1
. 

 

Opinie biegłych 

Zgodnie z art. 82 ust. 3 pzp wskazuje, że treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Nie ma zatem przeszkód, aby zamawiający posiłkował się 

np. opinią biegłego lub też osoby, która w postępowaniu pełni rolę doradcy w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia. Nie ma również przeciwwskazań do zwrócenia się bezpośrednio do 

producenta danej rzeczy w celu potwierdzenia np. spełniania określonych przez 

zamawiającego parametrów, jeśli zamawiający ma co do nich wątpliwości. 

 

 Wyrok KIO z 26 października 2010 r. (KIO/2244/10) 

„Dostrzec trzeba bowiem, że co do zasady nie jest niedopuszczalne podejmowanie 

przez Zamawiającego jednostronnych czynności mających na celu wyjaśnienie czy oferta 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczególnie wtedy gdy celem 

tych czynności jest rozwianie wątpliwości co do oferty i składających się na nią dokumentów. 

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wyłącza bowiem tego rodzaju działań a przeciwnie 

– nakłada na zamawiającego obowiązek przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców, w sposób bezstronny i obiektywny. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej,  

w sytuacji, gdy zamawiający nie ma pewności co do zgodności oferowanego przedmiotu  

z wymaganiami postawionymi treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

podstawie złożonej oferty i załączonych do niej dokumentów, jest uprawniony do sięgania do 

własnej wiedzy, w tym także zbierania informacji pochodzących z innych źródeł, aniżeli 

wykonawca, którego oferty dotyczą wątpliwości, szczególnie gdy ma to służyć rozwianiu 

wspomnianych wątpliwości, jeśli tylko ostatecznie umożliwi wykonawcy samodzielne 

wypowiedzenie się w tym zakresie”.  

 

Problem z internetem 

W dobie błyskawicznej informatyzacji obecnie można odszukać niemal każdą pożądaną 

informację. Czy zatem zamawiający może posługiwać się zawartymi w internecie 

informacjami?  

Niewątpliwie dostępne w nim treści mogą wzbudzać wątpliwości dotyczące choćby 

oferowanego produktu. Mogą też stanowić źródło wstępnej weryfikacji oferty. Nie mogą 

jednak stanowić podstaw do uznania oferty za niezgodną z siwz  ani do tego, że wykonawca 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

 

                                                           
1
 Zob. opinia prawna „Znaczenie wpisu na listę wykonawców…”, w zakładce „Opinie prawne” na stronie 

internetowej UZP.  
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 Wyrok KIO z 15 marca 2011 r. (KIO 411/11) 

„Informacje zawarte na stronach internetowych mogą stanowić dowód co najwyżej na 

okoliczność, iż określone informacje o konkretnej treści zostały zamieszczone na danej 

stronie internetowej. Nie mogą one natomiast stanowić podstawy do bezsprzecznego 

stwierdzenia, że określoną funkcjonalność urządzenie posiada bądź nie”. 

 

 Wyrok KIO z 13 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP 1008/09) 

Dane ze strony internetowej „jako dane handlowe wskazujące możliwości 

wykonawcze podmiotu, nie kierowane do konkretnego kontrahenta, nie mogą stanowić 

podstawy uznania, że dane zaoferowane w odpowiedzi na konkretne zamówienie  

i przystosowane dla potrzeb tego zamówienia, wskazujące inne parametry pojazdu,  

są nieprawdziwe”. 

 

 Wyrok KIO z 19 grudnia 2011 r. (KIO2584/11) 

„Zdaniem Izby, informacje zamieszczone w Internecie posiadają niską wartość 

dowodową, gdyż treści zawarte w Internecie nie mają charakteru wyczerpującego. Stanowią 

one określony materiał reklamowy służący zwykle przedstawieniu pewnych informacji  

w oznaczonym zakresie. Ich celem jest rozpowszechnienie wiedzy na określony temat, w taki 

sposób, żeby użytkownik Internetu, poszukując wiadomości w tym przedmiocie powziął 

wiedzę o produkcie w takim zakresie aby zachęcić go do jego nabycia. Informacje ze stron 

internetowych nie mają cech dokumentu, a ponadto nie ma pewności co do ich aktualności jak 

również nie ma pewności kto i w jakim celu dokonał ich tam zamieszczenia”.  

 

Zamawiający nie może więc uzasadniać swoich decyzji informacjami pochodzącymi 

tylko z internetu, choćby miał uzasadnione wątpliwości co do zgodności oferty ze 

specyfikacją. Informacje zawarte na stronie internetowej nie mogą być samodzielną 

przesłanką do odrzucenia oferty. 

 

Gdy uzyskane informacje są sprzeczne 

W przypadku uzyskania informacji sprzecznych z informacjami zawartymi w oświadczeniach 

i dokumentach przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, zamawiający powinien 

wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów (art. 26 

ust. 4 pzp). Może również żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert (art. 87 ust. 1 zd. 1 pzp). 

Każde ze wskazanych zdarzeń, które budzi jakiekolwiek wątpliwości zamawiającego,  

skutkować powinno wezwaniem wykonawcy do złożenia w tym zakresie wyjaśnień – nawet 

wtedy, gdy przepis ma charakter fakultatywny, jak w przypadku art. 87 ust. 1 pzp. Źródło 

informacji nie ma w tym względzie znaczenia. Mogą one pochodzić zarówno z opinii 

niezależnego eksperta, z dotychczasowej wiedzy lub być wynikiem przeprowadzonych przez 

zamawiającego czynności wyjaśniających. Zamawiający mimo posiadania całkowitej 

pewności co do rzetelności posiadanych informacji nie powinien podejmować decyzji bez 

uprzedniego wezwania wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień. Podobnie zresztą 

powinien zachować się w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, co wynika wprost z art. 90 ust. 1 pzp. 
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W przypadku pojawienia się sprzeczności między informacjami pozyskanymi „na 

zewnątrz” a wyjaśnieniami udzielonymi przez wykonawcę w trybie art. 26 ust. 4 lub art. 87 

ust. 1 pzp, zamawiający powinien merytorycznie ocenić sprzeczne informacje i podjąć 

stosowną decyzję. W praktyce ma więc trzy możliwości: 

1) wykluczyć wykonawcę z powodu podania nieprawdziwych informacji (art. 24 ust. 2 

pkt 3 pzp), co w świetle wskazanego wyżej wyroku sądu okręgowego może być 

trudne; 

2) wykluczyć wykonawcę z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp), 

3) odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. 

W każdym z tych przypadków ciężar wykazania faktycznych podstaw do wykluczenia lub 

odrzucenia spoczywa na zamawiającym. 

 

Filozofia systemu 

Zarówno prawo krajowe, jak i dyrektywa 2004/18/WE nie zawierają przepisów, które 

zabraniałyby zamawiającemu skorzystania z informacji pozyskanych „na zewnątrz” 

postępowania. Patrząc więc na postawiony przed zamawiającym cel, jakim powinno być  

efektywne przeprowadzenie postępowania, nie sposób pominąć tych przepisów ustawy, które 

umożliwiają zamawiającemu sprawdzenie wiarygodności załączonych dokumentów  

i informacji.  Trudno bowiem wymagać od zamawiającego bezczynności, w sytuacji gdy 

odpowiada on za wybór rzetelnego wykonawcy. Można przecież zakładać, że wykonawca, 

który w postępowaniu składa nieprawdziwe informacje, wykaże się brakiem profesjonalizmu 

na etapie realizacji zamówienia i nie będzie go w stanie wykonać w sposób oczekiwany przez 

zamawiającego. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub sprzeczności leży zarówno  

w interesie zamawiającego, jak i szeroko pojętym interesie publicznym.  

Trzeba jednak podkreślić, że wykorzystywanie przepisów do sprawdzenia wątpliwych 

dokumentów lub informacji powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy zamawiający poweźmie 

uzasadnione wątpliwości co do treści oferty lub złożonych dokumentów. Nie powinno się 

zatem sprawdzać oferty na tzw. wszelki wypadek. Tylko konkretna i wiarygodna informacja 

lub dokument z innych źródeł może stanowić podstawę do podejmowania przez 

zamawiającego czynności wyjaśniających. W żadnym wypadku, nawet przy posiadaniu 

bardzo wiarygodnych dokumentów, nie można pominąć wykonawcy i nie zażądać od niego 

wyjaśnień. Oznacza to niewątpliwie wydłużenie postępowania. Jednak nieskorzystanie z tej 

procedury grozi podjęciem nieprawidłowej decyzji albo naraża zamawiającego na uchylenie 

jego czynności przez organy odwoławcze. Przy czym orzecznictwo w tym zakresie, zarówno 

krajowe, jak i unijne, jest jednoznaczne: wykonawca zawsze powinien mieć możliwość 

wypowiedzenia się co do wzbudzających wątpliwość elementów jego oferty. 

Korzystanie z informacji pochodzących od podmiotów niebiorących udziału  

w postępowaniu nie wpływa zatem na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania. Często 

wręcz to postępowanie wydłuża, co może spowodować niepotrzebne opóźnienie w udzieleniu 

zamówienia. Dlatego też należy pamiętać, że zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia 

postępowania wyjaśniającego, bo żaden przepis pzp tego nie nakazuje. Nie oznacza to jednak, 

że w ten sposób uniknie problemów. Zagwarantują mu je inni wykonawcy przez wniesione 

odwołania albo wybrany wykonawca, który nienależycie wykona zamówienie. 

 

 


