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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego musi 
uwzględniać równość reguł zarówno wobec wykonawców, jak 
i zamawiającego. Wykonawcy powinni wykazać w toku po-
stępowania należytą staranność przejawiającą się zawodowym 
charakterem ich działalności, co stawia zasadnym oczekiwanie 
dokładnego zapoznania się z dokumentami postępowania oraz 
starannego ich przeanalizowania. Staranność ta nie może jednak 
sięgać tak daleko, aby stawiać wobec wykonawców postulat 
wnioskowania o rzeczywistej intencji zamawiającego na podsta-
wie niejednoznacznych w treści dokumentów postępowania.

W orzecznictwie KIO ugruntowane jest stanowisko, że wyko-
nawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie 
mogą ponosić negatywnych konsekwencji, będących wynikiem 
błędów lub braku wymaganej staranności przy sporządzaniu 
dokumentacji postępowania przez zamawiającego. Dotyczy to 
zwłaszcza czynności o szczególnej doniosłości dla wykonawców 
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu doko-
nywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Podobnie wszelkie nieścisłości, sprzeczności w brzmieniu SIWZ 
powinny być traktowane w sposób niewywołujący negatywnych 
skutków dla wykonawców, którzy w odpowiedzi na jej postano-
wienia składają w dobrej wierze swoje oferty.

Orzeczenia wydawane przez KIO w przeważającej większości 
nie są korzystne dla wykonawców składających odwołania. Z in-
formacji dotyczącej rozpoznawania odwołań przez KIO w 2011 r. 
wynika, że zaledwie 25% odwołań wykonawców jest uwzględ-
nianych przez KIO. Dlatego celem niniejszej publikacji jest przy-
bliżenie tych właśnie orzeczeń „korzystnych” dla wykonawców. 
Spośród nich dokonano wyboru ponad 65 najnowszych orze-
czeń najbardziej przydatnych z punktu widzenia wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Uszere-
gowano je w kilku podstawowych grupach tematycznych. Po-
przedzenie poszczególnych zagadnień krótkim wprowadzeniem 
pozwoli zapoznać się z daną tematyką każdemu wykonawcy. 
Prezentacja orzeczeń KIO jest oparta na schemacie: kwalifikacja 
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prawna, przedmiot zamówienia, zarzut, stanowisko KIO, a tak-
że opatrzona zwięzłym komentarzem eksperta (autorki).

Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji z jednej strony wykonaw-
cy będą skutecznie kwestionować czynności zamawiającego, je-
żeli rzeczywiście dojdzie do naruszenia przepisów Pzp, oraz 
unikną niepotrzebnych błędów przy przygotowywaniu ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a w konsekwencji zwiększą swoje szanse na uzyskanie publicz-
nego kontraktu. Z drugiej zaś strony ta publikacja powinna sta-
nowić cenne źródło wiedzy dla zamawiających, pozwalając zmi-
nimalizować dokonywanie nieprawidłowych czynności w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wstęp

X�I




