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AuKcjA eleKtrONicZNA

Aukcja elektroniczna jest formą wyboru najkorzyst-
niejszej oferty . nie jest to odrębna procedura, ani też 
nie można utożsamiać jej z → licytacją elektronicz-
ną, co jest dość częste wśród osób, które nie zajmują 
się zawodowo problematyką przetargową (zob . wyr . 
kIo z 7 .1 .2014 r ., kIo 2860/13) . Aukcja elektronicz-
na była odrębną procedurą w stanie prawnym przed 
2006 r ., lecz obecnie tryb poprzednio tytułowany au-
kcją został nazwany licytacją elektroniczną (w zw . 
z nazewnictwem unijnym) . 

Aukcja regulowana jest przepisami art . 91a–91c 
PrzamPubl w rozdziale poświęconym → wyborowi 
najkorzystniejszej oferty . odbywa się jednoetapowo 
i jest sposobem wyboru oferty w drodze elektronicz-
nej, gdyż tą drogą przekazywane są wszystkie zawia-
domienia i informacje . 

Aukcja stosowana jest w postępowaniach prowa-
dzonych w procedurze przetargu nieograniczonego, 
ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem . W proce-
durze negocjacji z ogłoszeniem stosowanie aukcji jest 
jednak ograniczone jedynie do sytuacji, gdy przyczy-
ną negocjacji jest unieważnienie wcześniejszego po-
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stępowania z powodu odrzucenia wszystkich ofert, 
a warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 
zmienione . nie może być stosowana do zamówień 
w zakresie działalności twórczej lub naukowej .

Aukcja stosowana jest po dokonaniu oceny ofert 
przez zamawiającego, jako swoista „dogrywka”, ale 
tylko wtedy, gdy została przewidziana w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz gdy złożono co najmniej 3 ofer-
ty niepodlegające odrzuceniu . oznacza to, że nie wy-
starczy samo złożenie trzech ofert, muszą być one do-
datkowo ofertami, które nie podlegają odrzuceniu 
(J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych . komentarz, 
Warszawa 2013, s . 350) . 

można więc stwierdzić, że aukcja elektroniczna 
jest dodatkowym etapem tradycyjnego postępowania 
przetargowego, w którym wykonawcy mogą jeszcze 
zmienić swoje oferty – głównie przez obniżenie ceny 
– i tym samym zwiększyć swoje szanse na uzyskanie 
zamówienia . Ponadto, gdyby aukcja z jakiś powodów 
nie mogła dojść do skutku, to nie dochodzi do auto-
matycznego unieważnienia postępowania, ale wiążące 
są wtedy złożone wcześniej oferty pisemne (M. Szym-
czak, Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania 
zamówień publicznych, Warszawa 2010, s . 6) .

kryteria oceny ofert w aukcji elektronicznej muszą 
być wcześniej ogłoszone w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia i konieczne jest, aby umożliwia-
ły automatyczną ocenę ofert bez ingerencji zamawia-
jącego . W odróżnieniu od licytacji elektronicznej mogą 
być stosowane inne kryteria oceny ofert niż sama cena 
(M. Płużański, Prawo zamówień publicznych . komen-
tarz, Warszawa 2007, s . 439) . Przykładowo mogą być 
to takie warunki jak cena, dłuższy termin gwarancji, 
krótszy termin realizacji, niższe koszty eksploatacyj-
ne . nie mogą być natomiast stosowane takie kryteria, 
jak np . estetyka wykonania czy funkcjonalność, gdyż 
nie umożliwiają one automatycznego przeliczania 
punktacji (zob . wyr . kIo z 3 .10 .2013 r ., kIo 2271/13) .
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Do udziału w aukcji elektronicznej zamawiający za-
prasza wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu (art . 91b ust . 1 PrzamPubl) 
w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od przeka-
zania zaproszenia . zapraszając do udziału w aukcji 
zamawiający informuje wykonawców o złożonych 
ofertach i ich punktacji, minimalnych wartościach po-
stąpień, terminie otwarcia i zamknięcia aukcji oraz 
sposobie oceny ofert . charakterystyczną cechą aukcji 
elektronicznej jest określenie minimalnej wartości po-
stąpień w celu usprawnienia przebiegu aukcji . 

Przebieg aukcji elektronicznej jest zbliżony do reali-
zacji drugiej fazy licytacji elektronicznej . Wykonawcy 
zainteresowani udziałem w aukcji muszą zarejestro-
wać się na podanej w ogłoszeniu stronie interneto-
wej, natomiast jeżeli nie będą oni zainteresowani lub 
nikt nie złoży nowej oferty, to o wyborze wykonaw-
cy zadecyduje punktacja ze złożonych wcześniej ofert 
pisemnych . W odróżnieniu jednak od licytacji elek-
tronicznej, w aukcji oferty wiążą wszystkich wyko-
nawców .

realizacja aukcji może odbywać się tylko na wska-
zanej stronie internetowej za pomocą umieszczonego 
tam formularza . korzystniejsze postąpienia to w efek-
cie lepsze oferty, które podlegają automatycznej oce-
nie i kwalifikacji . Wcześniej złożone oferty przestają 
wiązać danego wykonawcę . Postąpienia są dokony-
wane przez system komputerowy, bez możliwości in-
gerencji zamawiającego . 

Wszystkie postąpienia pod rygorem nieważności 
muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu . W aukcji elektronicznej nie 
może więc skutecznie składać postąpień przedsiębior-
ca, który takim podpisem się nie legitymuje . Wymóg 
ten jest wskazywany jako bariera stosowania aukcji 
elektronicznej, ograniczająca praktyczne stosowanie 
aukcji . Przedsiębiorca może jednak ustanowić pełno-
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mocnika posiadającego taki podpis i umocować go do 
dokonywania postąpień . 

termin zamknięcia aukcji jest przewidziany już 
w zaproszeniu i po jego upływie zamawiający powi-
nien zweryfikować jej przebieg i dokonać formalnego 
wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o automa-
tyczny system aukcyjny . Po zakończeniu aukcji zama-
wiający podaje na stronie internetowej nazwę i adres 
zwycięskiego wykonawcy wraz z uzasadnieniem jego 
wyboru .
literatura:
A. Górczyńska, elektroniczne zamówienia publiczne, [w:] P. No-
wak (red .), Innowacje 2011 . nowoczesna administracja Woje-
wództwa łódzkiego, łódź 2011;
A. Mituś, udzielanie zamówień publicznych w formie elektro-
nicznej, [w:] A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Pieróg, Prawo 
zamówień publicznych . komentarz, Warszawa 2013; 
M. Płużański, Prawo zamówień publicznych . komentarz, War-
szawa 2007;
J. Sadowy, W. Starzyńska (red .), ekonomiczne i prawne zagad-
nienia zamówień publicznych . Polska na tle unii europejskiej, 
Warszawa 2010;
M. Szymczak, Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania 
zamówień publicznych, Warszawa 2010 .

[A .g .]

BiuletYN ZAmÓWień puBlicZNYch

zasady zamówień publicznych wskazują, że równy 
i konkurencyjny dostęp do zamówień publicznych jest 
realizowany w szczególności poprzez urzeczywistnie-
nie zasady jawności i przejrzystości postępowania . 
Publikacja → ogłoszeń jest więc nie tylko wypełnie-
niem obowiązku informacyjnego, ale także stymula-
torem pobudzania konkurencyjności . 

zgodnie z → unijnym prawem zamówień pub-
licznych, powyżej określonych kwotowo progów 
stosuje się uregulowania prawa unijnego w zakresie 
zamówień publicznych, natomiast poniżej wspomnia-
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nych progów zastosowanie znajduje prawo krajowe . 
W praktyce zamówień publicznych najistotniejszą róż-
nicą pomiędzy regulacjami prawa krajowego a unij-
nego jest kwestia właściwego i terminowego miejsca 
publikacji ogłoszenia . W trybach wymagających ogło-
szenia powyżej progów unijnych ogłoszenia dokonuje 
urząd Publikacji Wspólnot europejskich, którego jed-
ną z podstawowych funkcji jest publikacja Dziennika 
urzędowego unii europejskiej (Official Journal of the 
European Union) . ogłoszenia o zamówieniach publicz-
nych publikowane są w wersji elektronicznej w wy-
daniu oznaczonym ojS . W pełnym brzmieniu pub-
likowane są jedynie w języku państwa sporządzenia 
ogłoszenia, natomiast we wszystkich oficjalnych ję-
zykach ue publikowane jest streszczenie . W sytuacji 
przekazania ogłoszenia w drodze elektronicznej i na 
elektronicznym formularzu termin publikacji ogłosze-
nia od dnia przekazania wynosi 5 dni . Wyszukiwaniu 
ogłoszeń o postępowaniach powyżej progów unijnych 
w ue służy elektroniczna baza danych o przetargach 
(Tenders Electronic Daily – teD) . ogłoszenia dla za-
mówień publicznych powyżej progu unijnego na-
leży w drodze elektronicznej przesłać na jednym 
z dziewiętnastu formularzy ogłoszeń, określonym 
w rozporządzeniu komisji nr 1564/2005 z 7 .9 .2005 r . 
ustanawiającym standardowe formularze do publika-
cji ogłoszeń .

nie ma konieczności podwójnej publikacji ogło-
szenia o zamówieniu zarówno w publikatorze kra-
jowym, jak również unijnym, w sytuacji zamówienia 
które osiąga lub przekracza próg unijny . należy moc-
no podkreślić, że brak publikacji ogłoszenia o zamó-
wieniu o wartości powyżej progów unijnych w Dzien-
niku urzędowym ue w przypadku trybów, które 
przewidują obowiązek publikacji, skutkuje nieważ-
nością postępowania w sprawie udzielenia zamówie-
nia publicznego, a także umowy zawartej w celu reali-
zacji przedmiotu zamówienia .
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Publikacja ogłoszenia w przypadku zamówień po-
niżej progów unijnych następuje w Polsce w Biulety-
nie Zamówień publicznych (BZp), który jest wydawa-
ny w wersji elektronicznej . Instytucją odpowiedzialną 
w Polsce za publikację ogłoszeń jest urząd zamó-
wień Publicznych . Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna, 
a kolejność publikacji uwarunkowana zgłaszaniem 
do publikacji . Prawo zamówień publicznych wylicza 
tryby udzielania zamówień publicznych, które prze-
widują obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w BzP, 
a mianowicie: przetarg nieograniczony (art . 40 ust . 2), 
przetarg ograniczony (art . 48 ust . 1), negocjacje z ogło-
szeniem (art . 56 ust . 1), dialog konkurencyjny (art . 60c 
ust . 1), licytacja elektroniczna (art . 75 ust . 1) . obowią-
zek ogłoszenia istnieje również w przypadku zawar-
cia umowy w sprawie udzielenia zamówienia oraz 
zawarcia → umowy ramowej .

W prawie polskim w trybach konkurencyjnych po-
stępowanie przetargowe rozpoczyna się publikacją 
ogłoszenia w → Biuletynie Zamówień publicznych, 
na stronie zamawiającego oraz w przypadku elektro-
nicznych zamówień publicznych – na stronie, na któ-
rej będą one prowadzone . Publikacja ogłoszenia ma 
na celu poinformowanie wszystkich potencjalnie za-
interesowanych wykonawców o możliwości udziału 
w postępowaniu . Wymóg publikacji ogłoszenia ma 
więc na celu rozpowszechnienie informacji i zachęce-
nie do udziału w postępowaniu jak największej liczby 
przedsiębiorców . 

Biuletyn zamówień Publicznych posiada tylko 
wersję elektroniczną (od 1 .1 .2007 r .), stąd ogłoszenia 
do publikacji mogą być przekazywane jedynie drogą 
elektroniczną .

zamawiający samodzielne decyduje o treści ogło-
szenia publikowanego w Biuletynie zamówień Pub-
licznych, ponosi więc odpowiedzialność za błędy, 
braki i nieścisłości . jednocześnie zamawiający ma 
możliwość dokonywania wszelkich zmian w treści za-
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mieszczonego ogłoszenia do upływu terminu na skła-
danie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia-
łu w postępowaniu . należy jednakże pamiętać, że 
zmiana ogłoszenia jest skuteczna tylko w przypad-
ku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 
(J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych . komentarz, 
Warszawa 2013, s . 86 i 92) . W przypadku dokonania 
istotnych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, istnieje 
konieczność wydłużenia terminu na składanie ofert . 
Dopuszczalne jest również fakultatywne zamieszcze-
nie ogłoszenia w postępowaniach, w których nie jest 
ono prawem wymagane (art . 11 ust . 5 PrzamPubl) .

zgodnie z art . 146 ust . 1 pkt 2 PrzamPubl niedo-
pełnienie obowiązku publikacji ogłoszenia w BzP 
lub przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienni-
ku urzędowym ue skutkuje nieważnością umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego .
literatura:
T. Czajkowski (red .), Prawo zamówień publicznych . komentarz, 
Warszawa 2004;
J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych . komentarz, Warszawa 
2013; 
A. Sołtysińska, europejskie prawo zamówień publicznych, War-
szawa 2012;
M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień 
publicznych . komentarz, Warszawa 2010 .

[A .g .]

ceNA 

cena (łac . pretium) to określenie świadczenia kupują-
cego w umowie sprzedaży, innymi słowy kwota pie-
niądza ustalona jako ekwiwalent nabywanej rzeczy . 
cena stanowi każdorazowo essentialia negotii (nie-
zbędny element) ustalanych pomiędzy stronami sto-
sunków kontraktowych . 

na gruncie art . 2 PrzamPubl, przez cenę rozumie 
się definicję ceny w rozumieniu art . 3 ust . 1 pkt 1 

ceNA



8

i ust . 2 ustawy z 9 .5 .2014 r . o informowaniu o cenach 
towarów i usług (t .j . Dz .u . z 2014 r ., poz . 915) . W usta-
wie tej zagadnienie ceny uregulowano w sposób kom-
pleksowy . zgodnie z definicją zawartą w art . 3 ust . 1 
pkt 1 cenyu, cena to wartość wyrażona w jednost-
kach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę . W cenie 
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz po-
datek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych prze-
pisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcy-
zowym . Przez cenę rozumie się również stawkę tary-
fową .

na terytorium Polski możliwe jest wyrażenie ceny 
w walucie innej niż plN . obowiązuje wówczas 
art . 358 § 1 kc, zgodnie z którym jeśli przedmiotem 
zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walu-
cie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie 
polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące 
źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrze-
ga spełnienie świadczenia w walucie obcej . Pamiętać 
przy tym należy, że w razie istotnej zmiany siły na-
bywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd 
może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasa-
dami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub 
sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociaż-
by były ustalone w orzeczeniu lub umowie .

W umowie między stronami nie jest koniecznym 
skonkretyzowanie kwoty należności, albowiem cenę 
wystarczy określić przez wskazanie podstaw do jej 
ustalenia . jeżeli z okoliczności wynika, że strony mia-
ły na względzie cenę przyjętą w stosunkach danego 
rodzaju, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodzi-
ło o cenę w miejscu i czasie, w którym rzecz ma być 
kupującemu wydana (art . 536 kc) .

jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzeda-
ży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy da-
nego rodzaju lub gatunku może być zapłacona jedy-
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nie cena ściśle określona (cena sztywna), to wiąże ona 
strony bez względu na to, jaką cenę w umowie usta-
liły . Podobnie jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umo-
wy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za 
rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie może być za-
płacona cena wyższa od ceny określonej (cena maksy-
malna), kupujący nie jest obowiązany do zapłaty ceny 
wyższej, a sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą, 
obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różni-
cę, oraz analogicznie jeżeli w miejscu i czasie zawarcia 
umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg któ-
rego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie może 
być zapłacona cena niższa od ceny określonej (cena 
minimalna), sprzedawcy, który otrzymał cenę niższą, 
przysługuje roszczenie o dopłatę różnicy (art . 537–539 
kc) .

Pamiętać należy także, że w obrocie handlowym 
wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok 
publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę 
sprzedaży (art . 543 kc) .

W przypadku zamówień publicznych cena stano-
wi najistotniejsze kryterium wyboru najkorzystniej-
szej oferty . Przesądza o tym treść art . 91 ust . 1 Przam-
Publ, zgodnie z którym „zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia” oraz ust . 2, który stanowi, że „kryteriami 
oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszą-
ce się do przedmiotu zamówienia, w szczególności ja-
kość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastoso-
wanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie 
oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, 
serwis oraz termin wykonania zamówienia” . Pamię-
tać przy tym należy (ust . 3a art . 91 PrzamPubl), że 
w przypadku gdy złożono ofertę, której wybór pro-
wadziłby do powstania obowiązku podatkowego za-
mawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

ceNA
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wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obo-
wiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi . jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej 
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niż-
szą ceną (ust . 4 art . 91 PrzamPubl) . jeżeli w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym 
kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać 
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawia-
jący wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 
ofert dodatkowych (ust . 5 art . 91 PrzamPubl) . Wyko-
nawcy przestrzegać powinni w tym przypadku dys-
pozycji, że składając oferty dodatkowe, nie mogą za-
oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach (ust . 6 art . 91 PrzamPubl) . Powyższe pozwa-
la postawić tezę, że w przypadku zamówień publicz-
nych dokonując wyboru zamawiający kieruje się ceną 
brutto, tj . ceną zawierającą podatek VAt . ceny nie 
można utożsamiać z → szacunkową wartością zamó-
wienia, wyrażaną zawsze w kwocie netto . 

zgodnie z art . 93 ust . 1 pkt 4 PrzamPubl, zama-
wiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamó-
wienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiają-
cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny najkorzystniejszej oferty .

z pojęciem ceny w zamówieniach publicznych nie-
rozerwalnie łączy się definicja → rażąco niskiej ceny . 
W przypadku gdy zamawiający dojdzie do przeko-
nania, że cena zaoferowana przez wykonawcę może 
nosić znamiona ceny rażąco niskiej, powinien pisem-
nie zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień 
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dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny, stosownie do art . 90 ust . 1 PrzamPubl . 
zatem zadaniem wykonawcy jest wykazanie, przez 
przedłożenie szczegółowego zestawienia, elementów 
mających wpływ na zaoferowanie ceny oferty . Wpraw-
dzie ustawa nie przewiduje terminu, w którym wyko-
nawca ma złożyć stosowne wyjaśnienia, jednakże za-
mawiający powinien go zakreślić z uwzględnieniem 
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, a także realnej możliwości pozyskania 
dowodów i sporządzenia wyjaśnień . 
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[k .B .]

ceNtrAlNY ZAmAWiAjącY

centralny zamawiający (art . 15a PrzamPubl) to or-
gan (jednostka), która realizuje zamówienia na rzecz 
zamawiających z administracji rządowej, jeżeli zamó-
wienie jest związane z działalnością więcej niż jedne-
go zamawiającego (wówczas do centralnego zmawia-
jącego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
zamawiającego) . Wynika z tego, że istotnym warun-
kiem do podjęcia działań przez centralnego zamawia-
jącego jest realizacja potrzeb co najmniej dwóch zama-
wiających . określenie centralnego zamawiającego jest 
odzwierciedleniem definicji zawartej w art . 1 pkt 10 
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