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Rozdział I. Wpływ na wynik postępowania 
o udzielenie zamówienia  publicznego  
jako przedmiot odpowiedzialności 
dyscyplinarnej

1. Wprowadzenie
Naruszenie przepisów Zam PublU poza odpowiedzialnością wynikającą z regulacji za
wartej w dziale VII Zam PublU (art. 199–203) może również rodzić odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność związana z naruszeniem 
przepisów o zamówieniach publicznych uregulowana została przede wszystkim w art. 17 
DyscypFinPublU oraz częściowo w art. 18c DyscypFinPublU. W przepisach tych zawar
to katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane 
z udzielaniem zamówień publicznych. Określają one zakres przedmiotowy odpowiedzial
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzieleniem zamówie
nia publicznego1. W katalogu tym w zależności od etapu postępowania czy podmiotu, 
któremu odpowiedzialność może być przypisana, można wyróżnić czyny:
1) poprzedzające zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego; 
2) będące rezultatem zawartej i realizowanej umowy o udzielenie zamówienia publicz

nego;
3) stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki fi

nansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

Jednym z czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych jest spenalizowane w art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU naruszenie 

1 W. Miemiec, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będąca rezultatem zawartej 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej 
gospodarki sektora publicznego, Kraków 2013, s. 241 i n.
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przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w art. 17 ust. 1 i 1b 
DyscypFinPublU (zwane w dalej „innym naruszeniem” lub „naruszeniem w inny sposób”), 
jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.

2. Rozstrzygnięcie a wynik postępowania
W świetle art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU naruszeniem dyscypliny będzie każde inne 
naruszenie przepisów Zam PublU, o ile naruszenie to wpłynęło na wynik postępowania 
o udzielenie zamówienia. Może to być wybranie jako najkorzystniejszej oferty innej niż 
miałoby to miejsce w razie przeprowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami czy niewykluczenie z postępowania wykonawcy, który nie spełnił warunku 
udziału w postępowaniu2. Zakres przedmiotowy tego naruszenia zasadniczo nie uległ 
zmianie w wyniku nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych z 2011 r. [ustawa z dnia 19.8. 2011 r. o zmianie ustawy o odpowie
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 240, poz. 1429)]. za wyjątkiem formalnego doprecyzowania, że nie chodzi 
w tym przypadku o naruszenia w postępowaniach, w których nie doszło do udzielenia 
zamówienia. Odniesienie się do wpływu naruszenia przepisów Zam PublU na wynik po
stępowania wskazuje, że ustawodawcy nie zależało na wprowadzeniu penalizacji bardzo 
drobnych uchybień i każdego naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, a je
dynie sytuacji „poważniejszych”, a więc takich, w których uchybienie obowiązującym 
przepisom miało konsekwencje dla wyboru wykonawcy.

Za orzeczeniem GKO z  11.5.2006  r. (orz. GKO z  11.5.2006 r., DF/GKO/Odw.
99/131/2005/1075, Biuletyn NDFP 2006 Nr 3, poz. 10) zachowującym swoją aktualność 
także w obowiązującym stanie prawnym, należy wskazać, że aby przypisać naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 DyscypFinPublU (obecnie 
art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU), należy ustalić, czy: 
1) udzielono zamówienia publicznego;
2) w toku postępowania w sprawie zamówienia publicznego naruszono konkretny prze

pis lub przepisy o zamówieniach publicznych. 

Jeżeli powyższe okoliczności się potwierdzą, konieczne jest zbadanie, czy w konkretnym 
przypadku nienaruszenie przepisów o zamówieniach publicznych doprowadziłoby do 
innego wyniku postępowania. Główna Komisja Orzekająca stwierdziła, że sekwencja roz
ważań powinna być następująca: 
1) ustalenie na podstawie materiału dowodowego, czy w przedmiotowej sprawie udzie

lono zamówienia publicznego; 
2) skonfrontowanie działania zamawiającego z dyspozycjami norm prawnych, celem 

identyfikacji naruszonych – przepisu lub przepisów o zamówieniach publicznych, 
w szczególności zawartych w Zam PublU; 

2 Tamże. 
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3) dokonanie oceny, czy prawidłowe działania zamawiającego, tj. stosowanie się do dys
pozycji przepisów, skutkowałoby innym wynikiem postępowania o udzielenie zamó
wienia publicznego. 

O ile wątpliwości nie powinno budzić ustalenie faktu udzielenia zamówienia oraz pra
widłowości zachowania zamawiającego zgodnie z normami wynikającymi z Zam PublU, 
tak trudności może rodzić jednoznaczne ustalenie, czy stwierdzone naruszenia wpłynęły 
na wynik postępowania. Ustalenie powyższego w świetle regulacji wynikającej z art. 17 
ust. 1c DyscypFinPublU jest warunkiem koniecznym, aby można było przypisać odpowie
dzialność z tego tytułu. Mówiąc inaczej, konieczne jest więc m.in. ustalenie, że naruszenie 
przepisów o zamówieniach publicznych doprowadziłoby do innego wyniku postępowania. 

W tym miejscu rodzi się pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem „wynik postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego”. Zarówno przepisy o zamówieniach publicznych, 
jak i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie definiują po
jęcia: „wynik postępowania”. Niemniej, za wynik postępowania można uznać albo wybór 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania, które jednak w świetle art. 17 
ust. 1c DyscypFinPublU nie będzie miało żadnego odniesienia, albo ustalenie rankingu 
ofert poprzez sklasyfikowanie poszczególnych ofert na kolejnych pozycjach – oczywiście 
zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku przy uwzględnieniu przyjętych przez za
mawiającego kryteriów oceny ofert. Choć ustawodawca nie udzielił odpowiedzi, jak nale
ży rozumieć wynik postępowania, to wydaje się, że dla ustalenia znaczenia tego terminu 
pomocne będzie posłużenie się definicją pojęcia „postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego”. Zgodnie z art. 2 pkt 7a Zam PublU, o ile w ustawie jest mowa o postępo
waniu o udzielenie zamówienia publicznego – należy przez to rozumieć postępowanie 
wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia 
do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru 
wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub 
– w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej 
umowy. Zwrot „w celu dokonania wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa 
w sprawie zamówienia publicznego” zdaje się pośrednio wskazywać, że wynik postępo
wania o udzielenie zamówienia publicznego to nic innego jak tylko wybranie „zwycięzcy”, 
któremu zamówienie zostanie udzielone. Tym samym, badając, czy doszło do naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU konieczne 
jest ustalenie, że stwierdzone naruszenia przepisów Zam PublU doprowadziły do wyłonie
nia zwycięzcy innego niż w sytuacji, gdyby zamawiający zachował się zgodnie z obowią
zującymi normami. A contrario nie będzie można przypisać odpowiedzialności z tytułu 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU 
w razie stwierdzenia, że naruszenia Zam PublU doprowadziły wyłącznie do zaburzenia 
rankingu ofert, ale pozostały neutralne wobec oferty uznanej za najkorzystniejszą. 

Aby przypisać odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgod
nie z art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU, konieczne jest dokonanie oceny, czy prawidłowe 
działanie zamawiającego, tj. stosowanie się do dyspozycji przepisów o zamówieniach 
publicznych, skutkowałoby uznaniem innej oferty za najkorzystniejszą, w konsekwencji 
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do ustalenia, że stwierdzone naruszenie miało wpływ na wynik postępowania. Chodzi 
jednak wyłącznie o faktyczny wpływ na wynik postępowania, a nie możliwy, hipotetyczny. 

Ustawodawca nadając taki, a nie inny, kształt redakcyjny przepisowi definiującemu naru
szenie dyscypliny finansów publicznych (art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU) jednoznacznie 
wymaga wykazania, że „naruszenie przepisów miało wpływ na wynik postępowania”. 

W praktyce udowodnienie, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
pewno zakończyłoby się wyborem innego wykonawcy, jest w znacznej części przypadków 
niezwykle utrudnione. 

Aby można było mówić o wypełnieniu przedmiotowej strony naruszenia dyscypliny finan
sów publicznych, wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 4 DyscypFinPublU (obecnie art. 17 
ust. 1c DyscypFinPublU), nie może wchodzić w grę hipotetyczne twierdzenie w stylu „na
ruszenie mogło mieć wpływ na wynik postępowania (orz. GKO z 17.10.2005 r., DF/GKO/
Odw.45/61/2005/361, Legalis).

Główna Komisja Orzekająca stanęła na stanowisku, że w konkretnej sprawie musi istnieć 
pewność, że zachowanie osoby obwinianej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
miało taki wpływ na wynik postępowania.

Analogiczny sposób rozumienia wpływu naruszenia konkretnego przepisu o zamówie
niach publicznych na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znalazł 
swoje odzwierciedlenie w orzeczeniu GKO z 12.12.2013 r. 

„(…) Analizę przesłanek statuujących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finan
sów publicznych określonych w art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU należy rozpocząć od sfor
mułowania, iż odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą 
sprawcy, którzy naruszyli przepisy o zamówieniach publicznych w taki sposób, że miało 
ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wynika z po
wyższego, że w pierwszej kolejności zadaniem komisji orzekającej jest ustalenie narusze
nia przepisów o zamówieniach publicznych. Komisja Orzekająca I instancji ponad wszelką 
wątpliwość ustaliła, że Obwiniona dopuściła się naruszenia tych przepisów. Jest przy tym 
bezsporne (przyznaje to również Obwiniona), że doszło do naruszenia art. 26 ust. 3 Zam
PublU, poprzez niewezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Natomiast wąt
pliwości budzi to, czy Obwiniona naruszyła także art. 24 ust. 2 pkt 4 Zam PublU, poprzez 
niewykluczenie wykonawcy, który nie przedłożył wymaganych dokumentów, a następnie 
nie został wezwany do ich uzupełnienia. Komisja Orzekająca I instancji uznała, iż pomimo 
niewezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów obowiązkiem Obwinionej było 
jego wykluczenie. Powyższego zapatrywania GKO nie podziela. Prawidłowo Obwiniona 
wywodzi, że wykluczenie wykonawcy (z powodu nieprzedłożenia wszystkich wymaga
nych dokumentów) bez jego uprzedniego wezwania do uzupełnienia tych dokumentów 
stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 Zam PublU. Przepis ten nakazuje zamawiającemu we
zwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zama
wiającego oświadczeń lub dokumentów do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Przepis 
ten jest w swojej treści jasny i zawiera bezwarunkową normę adresowaną do zamawiają
cego. Naruszenie tej normy przez Obwinioną powinno być przedmiotem oceny Komisji 
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Orzekającej I instancji przez pryzmat przesłanek określonych w art. 17 ust. 1c DyscypFin
PublU, warunkujących przypisanie jej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan
sów publicznych. Komisja, wykonując ten obowiązek, uznała, że konsekwencją naruszenia 
art. 26 ust. 3 Zam PublU jest udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który pod
legał wykluczeniu, a tym samym naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania (za
mówienia bowiem udzielono wykonawcy, który nie przedłożył wszystkich wymaganych 
przez zamawiającego dokumentów). Tymczasem – aczkolwiek scenariusz przyjęty przez 
Komisję Orzekającą I instancji nie jest całkowicie wykluczony – opisane naruszenie art. 26 
ust. 3 Zam PublU, w realiach ustalonego stanu faktycznego jedynie mogło mieć wpływ na 
wynik postępowania. Naruszenie to miałoby wpływ na wynik postępowania tylko wtedy, 
gdyby wykonawca nie posiadał dokumentów potwierdzających spełnianie przez niego 
warunków udziału w postępowaniu lub gdyby wykonawca nie przedłożył ich na wezwa
nie zamawiającego w wyznaczonym terminie. Natomiast w sytuacji, gdyby wykonawca te 
dokumenty posiadał i przedłożyłby je w wyznaczonym terminie, to nie byłoby podstaw do 
jego wykluczenia. Tym samym udzielenie mu zamówienia byłoby w pełni zgodne z pra
wem. Przeprowadzony wywód prowadzi więc do konkluzji, że naruszenie art. 26 ust. 3 
Zam PublU, w ustalonym stanie faktycznym mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 
Ustalenie to jest niewystarczające – w świetle wymogów określonych w art. 17 ust. 1c 
DyscypFinPublU – do przypisania Obwinionej odpowiedzialności za naruszenie dyscypli
ny finansów publicznych. Przytoczony przepis ustawy wymaga bowiem jednoznacznego 
stwierdzenia, że naruszenie przepisów Zam PublU, miało wpływ na wynik postępowania. 
Ustalony stan faktyczny – jak to wyżej wykazano – nie uprawnia do dokonania takie
go stwierdzenia. Tym samym należało dojść do wniosku, iż w zarzucanym i przypisa
nym Obwinionej czynie brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych”  
(orz. GKO z 12.12.2013 r., BDF1/4900/72/76/13/RWPD780, LEX nr 1728859).

Przytoczona powyżej, przyjęta przez GKO, interpretacja przepisu art. 17 ust. 1c Dyscyp
FinPublU w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3 Zam PublU potwierdza wykładnię przy
jętą przez GKO w orzeczeniu z 18.2.2013 r.

„(…) Główna Komisja Orzekająca zgadza się z oceną strony oskarżycielskiej II instan
cji, iż niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 Zam PublU nie może pro
wadzić jednoznacznie do wniosku, że naruszono art. 24 ust. 2 pkt 4 Zam PublU, który 
zobowiązywał zamawiającego do wykluczenia wykonawcy. Tym samym nie doszło do 
naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, które miało wpływ na wynik po
stępowania o zamówienie publiczne, bowiem naruszenie samego art. 26 ust. 3 Zam
PublU tylko mogło mieć potencjalny wpływ na taki wynik, co nie jest wystarczające do 
stwierdzenia, że w sposób niewątpliwy wyczerpano wszystkie znamiona naruszenia dys
cypliny finansów publicznych z 17 ust. 1c DyscypFinPublU” (orz. GKO z 18.2.2013 r., 
BDF1/4900/133/135/12/3593, LEX nr 1728383).

O oczywistym przypadku naruszenia Zam PublU, które miało wpływ na wynik postępo
wania, można natomiast mówić w sprawie, w której udzielono zamówienia publicznego 
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jednemu 
z dwóch (jedynych) wykonawców, mimo istnienia przesłanek do ich wykluczenia z po
stępowania. 
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Zdaniem GKO zachowanie obwinionego miało wpływ na wynik postępowania o udzie
lenie zamówienia publicznego, ponieważ obwiniony nie wykluczył z tego postępowania 
żadnego z wykonawców, chociaż nie spełnili oni warunku udziału w tym postępowaniu. 
Obydwaj powinni być wykluczeni, a ich oferty odrzucone, co oznaczałoby, że postępowa
nie nie byłoby rozstrzygnięte. Tymczasem zostało rozstrzygnięte, co ma ewidentny wpływ 
na jego wynik” (orz. GKO z 29.1.2007 r., DF/GKO490093/113/06/3247, Legalis).

3. Charakter rankingu ofert w postępowaniu
Na oddzielną uwagę zasługuje kwestia oceny naruszeń odnoszących się do ofert niewy
branych przez zamawiającego w postępowaniu, a sklasyfikowanych na dalszych pozycjach 
rankingowych. Rodzi się pytanie, czy będziemy wówczas mieli do czynienia z narusze
niem przepisów o zamówieniach mających wpływ na wynik postępowania rozumiany 
jako wyłonienie „zwycięzcy”. Powyższe ma szczególne znaczenie w świetle art. 94 ust. 3 
Zam PublU. Przywołany przepis wskazuje, że jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana przez zamawiającego, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przepro
wadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 Zam PublU. Interpretacja tego przepisu 
przysparza w praktyce wiele problemów. Najistotniejszy problem, jaki pojawia się w tym 
zakresie, to pytanie, czy ze wskazanej procedury można korzystać tylko jednokrotnie, 
czy też możliwe jest korzystanie z niej wielokrotnie. Opinię w tym temacie wyraził UZP, 
wskazując, że z przywołanego przepisu, bez przeprowadzania czynności badania i oceny 
ofert, zamawiający może skorzystać tylko raz. UZP wskazuje, że inne rozumienie tego 
przepisu: „mogłoby prowadzić w wyjątkowych sytuacjach do obowiązku wyboru oferty 
najmniej korzystnej, jeżeli wszyscy wyżej sklasyfikowani wykonawcy odmówiliby podpi
sania umowy, co byłoby wprost sprzeczne z zasadą celowości i efektywności gospodaro
wania środkami publicznymi (arg. z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach 
publicznych – Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), a także celem przepisów ustawy, którym 
jest m.in. wybór oferty najkorzystniejszej (opinia UZP „Uchylanie się od zawarcia umowy 
przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych”, 
Informator UZP wrzesień 2012 r., www.uzp.gov.pl, dostęp 30.8.2015 r.).

Przepis art. 94 ust. 3 Zam PublU jest jednak wyjątkowy, gdyż pozwala – jak wskazano – 
bez ponawiania czynności badania i oceny ofert wybrać w postępowaniu ofertę drugiego 
w kolejności wykonawcy. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonywany jest wówczas na 
podstawie wcześniejszej oceny ofert i ukształtowanego przez zamawiającego w jej wyni
ku, rankingu ofert. 

Przepis art. 94 ust. 3 Zam PublU, jako wyjątek od zasady, zgodnie z którą wyboru oferty 
najkorzystniejszej dokonuje się bezpośrednio po czynności badania i oceny ofert, powi
nien być interpretowany ściśle. 
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Przyjmując taki pogląd – choć nie jest on jednolicie reprezentowany w doktrynie – stwier
dzić należy, że okoliczność, czy oferta danego wykonawcy usytuowana na drugiej pozycji 
rankingowej jest prawidłowo oceniona przez zamawiającego, czy też nie, może potencjal
nie mieć wpływ na wynik postępowania. Tak więc to, czy zamawiający zaniechał odrzuce
nia oferty bądź zaniechał wykluczenia wykonawcy z postępowania co do oferty sklasyfi
kowanej na drugiej pozycji rankingowej, może mieć istotne znaczenie dla prawidłowego 
wyboru oferty najkorzystniejszej, o ile zamawiający skorzysta z dyspozycji art. 94 ust. 3 
Zam PublU. Skorzystanie z tego przepisu ma charakter warunkowy. Muszą wypełnić się 
określone, wskazane w tym przepisie, przesłanki. 

Po pierwsze wykonawca, którego oferta pierwotnie została wybrana przez zamawiające
go, musi uchylać się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uchylanie 
się od zawarcia umowy, za SO w Białymstoku3, należy rozumieć jako bezpodstawną od
mowę jej zawarcia, tj. oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko 
w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego, ewentualnie takie działanie wyko
nawcy, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja, że takiego rodzaju oświad
czenie woli skarżący rzeczywiście złożył. Podobne stanowisko w tym temacie zajęła też 
KIO, która w jednym ze swoich wyroków wskazała na obowiązek dysponowania po stronie 
zamawiającego pisemnymi dowodami potwierdzającymi odmowę zawarcia umowy przez 
wykonawcę lub potwierdzających, że wykonawca odmówił wniesienia zabezpieczenia na
leżytego wykonania umowy (wyr. KIO z 6.1.2009 r., KIO/UZP 1465/08, www.uzp.gov.pl,  
dostęp: 30.8.2015 r.).

Po drugie, aby móc skorzystać z dyspozycji art. 94 ust. 3 Zam PublU, musi istnieć po stro
nie zamawiającego wola skorzystania z możliwości, jaką daje mu przywołany przepis. 
Określenie: „może”, którym posługuje się ustawodawca w tym przepisie, pozwala bowiem 
zamawiającemu na swobodę oceny, czy w określonych okolicznościach faktycznych spra
wy, biorąc także pod uwagę możliwości finansowe zamawiającego oraz – w przypadku 
JSFP – zasady celowego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, powinien 
skorzystać z dyspozycji wskazanego przepisu, czy też nie. 

Po spełnieniu wskazanych przesłanek, już na etapie pierwotnego wyboru oferty najko
rzystniejszej, można domniemywać, że dokonana przez zamawiającego ocena drugiej 
oferty może mieć wpływ na wynik postępowania, tj. ostateczny wybór oferty najkorzyst
niejszej. Ocena wskazanych okoliczności w efekcie ma znaczenie dla wypełnienia przez 
zamawiającego jednej z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasa
dy wyrażonej w art. 7 ust. 3 Zam PublU, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy 
wybranemu zgodnie z przepisami Zam PublU. Z takimi sytuacjami na etapie trwania postę
powania o udzielenie zamówienia publicznego wielokrotnie mierzyła się KIO, rozpoznając 
odwołania wnoszone przez wykonawców na czynności i zaniechania podejmowane przez 
zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Izba, doko
nując oceny zasadności podniesionych w odwołaniu zarzutów, powinna oceniać – zgodnie 

3 Wyr. SO z 6.9.2005 r. (II Ca 460/05), w którym SO oparł się na poglądzie SN wyrażonym w wyr. z 9.5.2001 r. 
(CKN 440/00, OSNC 2001, Nr 12, poz. 85); zasoby własne.
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z art. 192 ust. 2 Zam PublU – czy ewentualne, stwierdzone przez nią naruszenie przepisów 
Zam PublU, miało lub może mieć wpływ na wynik postępowania. Wynik postępowania 
rozumiany jest w świetle tego przepisu w większości orzeczeń KIO jako wybór oferty naj
korzystniejszej lub unieważnienie postępowania4, a nie pozycje rankingowe wykonawców. 

W jednej z takich spraw KIO (wyr. KIO z 31.10.2012 r., KIO 2115/12, KIO 2129/12, Le
galis) zdecydowała się na uwzględnienie odwołania jednego z wykonawców i nakazanie 
zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórne 
dokonanie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu, wyłącznie ze względu na po
twierdzenie się okoliczności związanych z odrzuceniem oferty sklasyfikowanej na drugiej 
pozycji rankingowej. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia KIO podniosła, że mimo uzna
nia samej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej za prawidłową, zasadne okazało 
się podważenie tego wyboru i nakazanie zamawiającemu ponownej czynności badania 
i oceny ofert, bowiem potwierdziły się zarzuty dotyczące oferty sklasyfikowanej na drugim 
miejscu pod względem ustanowionych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert. Izba 
stwierdziła, że w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 94 ust. 3 Zam
PublU, zamawiający zobowiązany byłby do wyboru oferty tego właśnie wykonawcy jako 
najkorzystniejszej, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, a co za tym 
idzie, do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta podlega odrzuceniu. Orzeczenie 
KIO zapadłe we wskazanej sprawie zostało jednak przez SO w Warszawie w wyniku skargi 
złożonej przez Prezesa UZP oraz przez zamawiającego podważone (wyr. SO w Warszawie 
z 4.3.2013 r., V Ca 3270/12, źródło: www.uzp.gov.pl, dostęp 30.8.2015 r.). Sąd zmienił 
wskazany wyrok KIO i oddalił wniesione odwołanie. W uzasadnieniu tego rozstrzygnię
cia wskazał, że uwzględnienia odwołania przez KIO nie uzasadniała treść przywołanego 
art. 94 ust. 3 Zam PublU. Sąd Okręgowy podkreślił, że sytuacja przewidziana treścią tego 
przepisu może, ale nie musi zaistnieć, zaś bezpodstawność zarzutów kierowanych prze
ciwko podmiotowi, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, taką możliwość wyklu
cza. Sąd uznał więc, że jeśli zarzuty dotyczące oferty uznanej przez zamawiającego jako 
najkorzystniejsza nie potwierdzą się, zarzuty dotyczące wykonawcy sklasyfikowanego 
na drugiej pozycji rankingowej – nawet jeśli są zasadne – nie wpływają na wynik postę
powania i tym samym odwołanie, stosowanie do art. 192 ust. 2 Zam PublU, powinno być 
oddalone. Jak widać SO – pomimo odmiennego określenia wpływu na wynik postępowa
nia w art. 192 ust. 2 Zam PublU (który wskazuje nawet na potencjalny wpływ) i w art. 17 
ust. 1c DyscypFinPublU (gdzie wskazuje się wprost na realny wynik postępowania) – za
stosował analogiczny sposób argumentacji jak GKO w przywołanym powyżej orzeczeniu. 

Nie negując prawomocnego rozstrzygnięcia SO zapadłego w przywołanej sprawie, stwier
dzić jednak należy, że – jak pokazuje praktyka udzielania zamówień publicznych – sytu
acje, w których wykonawca pierwotnie wybrany w postępowaniu niejednokrotnie odma
wia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie są odosobnione. W takiej 
sytuacji aktualny pozostaje dylemat, czy zamawiający może, korzystając z dyspozycji 

4 Por. wyr. KIO z 21.5.2013 r. (KIO 1007/13, KIO1021/13, KIO 1050/13, KIO 1054/13 i n.) [w:] Zamówienia 
publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze. Wybrane Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów 
Okręgowych, z. 16, (red.) M. Stręciwilk, Warszawa 2014, s. 126–127.
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art. 94 ust. 3 Zam PublU, wybrać kolejnego wykonawcę i udzielić mu zamówienia w dro
dze umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeśli ma świadomość, że oferta pierwot
nie sklasyfikowana na drugiej pozycji rankingu ofert zawiera istotne wady. Wydaje się, 
że w takim stanie faktycznym niemożliwe byłoby skorzystanie ze wskazanej procedury. 
Odmienne podejście do oceny oferty drugiego w kolejności wykonawcy dokonanej przez 
zamawiającego na pierwotnym etapie postępowania – z oceną, że powyższe ma poten
cjalny wpływ na wynik postępowania – dawałoby szanse zamawiającemu na nieunieważ
nianie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wybór oferty najkorzystniej 
w trybie art. 94 ust. 3 Zam PublU. 

Powyższe rozważania w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogą 
mieć niewielkie znaczenie, bowiem organy właściwe w tym zakresie dokonują oceny 
prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego post 
factum, czyli po jego zakończeniu, a więc już po udzieleniu zamówienia konkretnemu 
wykonawcy, bądź unieważnieniu postępowania. W tym zakresie również – jak wskazano 
– art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU odnosi się do realnego, a nie potencjalnego, wpływu na 
wynik postępowania. Organy właściwe w sprawie naruszenia dyscypliny finansów pu
blicznych nie mogą jednak pomijać w ocenie konkretnych sytuacji faktycznych związanych 
z wyborem oferty najkorzystniejszej i zaniechaniem odrzucenia oferty sklasyfikowanej 
na drugiej pozycji rankingowej, bądź przy zaniechaniu wykluczenia takiego wykonawcy 
z postępowania pomijać dyspozycji art. 94 ust. 3 Zam PublU i interpretacji tego przepisu 
dokonanej w orzecznictwie i doktrynie.

4. Podsumowanie
Niezależnie od poczynionych wcześniej rozważań naruszenie przepisów o zamówieniach 
publicznych w inny sposób, mające wpływ na wynik postępowania, nie będzie podlegało 
odpowiedzialności w trybie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli nie doszło de facto do 
udzielenia zamówienia publicznego, przy czym obojętne dla powyższego jest, dlaczego 
i z czyjej inicjatywy nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. Uzasadnieniem dla 
powyższego wyłączenia jest, analogicznie jak w przypadku naruszeń prawa określonych 
w art. 17 ust. 1 DyscypFinPublU, brak uszczerbku w finansach publicznych, do jakiego 
doszłoby, gdyby zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów udzielono, a zatem 
środki publiczne zostałyby wydatkowane z uchybieniem zasadzie legalności.

Przedstawiona problematyka z pewnością nie wyczerpuje całości tematu, ale może stano
wić asumpt do dyskusji i rozwinięcia tematu na podstawie konkretnych stanów faktycz
nych i przypadków konkretnych naruszeń przepisów Zam PublU w kontekście oceny ich 
wpływu na wynik postępowania. Poruszany temat wydaje się niezwykle istotny w prakty
ce udzielania zamówień publicznych, choćby z uwagi na fakt, że w omawianym czynie na
ruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU) mieszczą się 
takie naruszenia przepisów Zam PublU, jak zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postę
powania czy też zaniechanie odrzucenia oferty. Zaprezentowane ujęcie tego tematu, także 
poprzez porównanie regulacji art. 17 ust. 1c DyscypFinPublU do podobnych rozwiązań 



10

Bogdan Ar tymowicz

funkcjonujących w Zam PublU, daje szersze spojrzenie na pojęcie „wynik postępowania”, 
które stanowi podstawowe znamię omawianego czynu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 

$
Bogdan Artymowicz – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Regionalna Komisja 
Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Krakowie

Wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
jako przedmiot odpowiedzialności dyscyplinarnej
Artykuł poświęcony został interpretacji pojęcia: „wpływ na wynik postępowania”, do 
którego ma odniesienie czyn dyscypliny finansów publicznych, opisany w art. 17 ust. 1c 
DyscypFinPublU. Autor dokonuje oceny tej instytucji w świetle regulacji przywołanej usta
wy, ukazując – przede wszystkim w oparciu o orzecznictwo GKO – konieczność realnego, 
a nie hipotetycznego wpływu na wynik postępowania konkretnego naruszenia przepisów 
ZamPublU. Referat zawiera próbę zdefiniowania tego pojęcia przez pryzmat definicji po
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonej w art. 2 pkt 7a ZamPublU, 
a także ukazuje interesujące porównanie tego pojęcia z pojęciem funkcjonującym w Za
mPublU, także na bazie instytucji opisanej w art. 94 ust. 3 ZamPublU.

Influencing the outcome of the procedure for awarding a public contract  
as an activity liable to disciplinary action
The article is dedicated to the interpretation of the concept of: “exerting influence on the 
outcome of the procedure”, which is referred to in the description of an offence against 
public finance discipline in art. 17, par. 1c of the Act on Liability for Infringing the Public 
Finance Discipline. The author evaluates this concept in the light of the provisions of 
the aforementioned law showing, in particular on the basis of the case law of the Main 
Judging Committee, the need for a real, and not hypothetical, influence on the outcome 
of the procedure relating to a specified breach of the Public Procurement Law. The paper 
attempts to define this concept from the perspective of the definition of procedure for 
awarding a public contract specified in art. 2, point 7 of the Public Procurement Law. 
The paper also shows an interesting comparison of the concept as presented in the Public 
Procurement Law also on the basis of the institution described in art. 94, par. 3 of Public 
Procurement Law. 
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Beeinflussung des Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags 
als Gegenstand der disziplinären Verantwortung 
Der vorliegende Beitrag behandelt die Auslegung des Begriffes „Beeinflussung des 
Verfahrens, einer im Art. 17 Abs. 1c des Gesetzes über die Verantwortlichkeit für die 
Verletzung der Disziplin öffentlicher Finanzen verankerten Straftat auf dem Gebiet der 
Disziplin öffentlicher Finanzen. Der Verfasser beurteilt dieses Rechtsinstitut im Lichte 
des genannten Gesetzes und unterstreicht – vor allem auf Grund der Rechtsprechung des 
Hauptspruchausschusses –, dass diese Beeinflussung des Verfahrens zu einem konkreten, 
und nicht hypothetischen Ergebnis führen müsse, wenn sie als Verletzung des Gesetzes 
ausgelegt werden soll. Im Beitrag wird der Versuch unternommen, den Begriff der 
Beeinflussung vor dem Hintergrund des Begriffes des Vergabeverfahrens, das im Art. 2 
Abs. 7a des o.g. Gesetzes definiert ist, zu erklären. Darüber hinaus werden diese Begriffe, 
auch im Hinblick auf Art. 94 Abs. 3 dieses Gesetzes auf eine interessante Art und Weise 
miteinander verglichen.


