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1.   OFERTA 

1.1.    Zagadnienie wstępne

Zamówienia publiczne mają już w naszym kraju ponad 25-letnią historię.  
Zaczęło się od ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, 
która została zastąpiona ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych, którą z kolei zastąpiła aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 11 wrze-
śnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nieodzownym elementem tych trzech 
aktów prawnych, nierozerwalnie związanym z całym system zamówień publicz-
nych jest oferta. Występuje ona w każdym z trybów przewidzianych w ustawie 
nPZP za wyjątkiem trybu z wolnej ręki, gdzie nie mamy oferty, a do zawarcia 
umowy dochodzi w wyniku zgodnego porozumienia stron co do istotnych po-
stanowień umowy w wyniku przeprowadzonych pomiędzy zamawiającym a wy-
konawcą negocjacji.

1.2.    Pojęcie oferty w zamówieniach publicznych

Brak legalnej definicji oferty na gruncie samej ustawy nPZP, nie oznacza tego, 
że system zamówień publicznych doznaje jakiegokolwiek uszczerbku z tego 
tytułu, a uczestnicy postępowań o udzielnie zamówienia publicznego mają 
zasadniczy problem z kwalifikacją określonych oświadczeń i dokumentów 
jako oferty.

Kluczowym przepisem w tym zakresie jest bowiem przepis art. 8 ust.1 usta-
wy nPZP, zgodnie z którym do czynności podejmowanych przez zamawiającego, 
wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia, i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się 
przepisy KC. W przepisach KC z kolei pojęcie oferty zostało uregulowane, a de-
finicja ta znajduje się w art. 66 § 1 KC. Zgodnie z przywołanym przepisem KC, 
przez ofertę należy rozumieć oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umo-
wy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.
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1. Oferta

Aby zatem uznać dane oświadczenie woli za ofertę, musi ono bezwzględnie 
zawierać dwie cechy konstytutywne, tj.: po pierwsze zawierać zdecydowane i sta-
nowcze oświadczenie woli zawarcia umowy, a drugą cechą konstytutywną jest 
to, aby zawierało ono istotne elementy przyszłej umowy.

W zamówieniach publicznych można wyróżnić dwojakie rozumienie oferty tj. 
szerokie (oferta sensu largo) oraz wąskie rozumienie (oferta sensu stricto). W tym 
pierwszym przypadku chodzi o wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą, 
czyli wszystko to co składa wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia, a zatem oprócz formularza ofertowego jeszcze inne załączniki jak np. gwa-
rancje wadialne, dokument JEDZ, oświadczenia, opisy, pełnomocnictwa itp. 
W drugim zaś przypadku chodzi tylko i wyłącznie o to na co wskazał ustawo-
dawca w art. 66 § 1 KC, czyli oświadczenie woli wyrażone w sposób stanowczy, 
które nakierowane jest na zawarcie przyszłej umowy o zamówienie publiczne, 
zawierające również jej istotne postanowienia takie jak przede wszystkim: cena, 
przedmiot, termin wykonania czy okres gwarancji lub rękojmi za wady.

Zdecydowanie większe znaczenie ma jednak rozumienie oferty sensu strci-
to czyli przez pryzmat art. 66 § 1 KC. Ma to szczególne znaczenie w kontekście 
przepisów art. 218 ust. 1 nPZP, zgodnie z którym treść oferty musi być zgod-
na z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia 
oraz przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 nPZP, zgodnie z którym zamawiający odrzu-
ca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Również warto 
wspomnieć o art. 223 ust 1 zd. 1 nPZP, w którym to przepisie zostało przyzna-
ne zamawiającemu prawo do żądania od wykonawcy wyjaśnień odnoszących się 
właśnie do treści złożonej oferty. Przepisy te bowiem odnoszą się do treści ofer-
ty, a nie w ogóle do pojęcia oferty, a treść oferty jest z kolei definiowana właśnie 
przez pryzmat definicji oferty zawartej w art. 66 § 1 KC. Takie stanowisko jest 
prezentowane również w orzecznictwie KIO (orzecznictwo to co prawda pocho-
dzi z okresu obowiązywania ustawy PZP2004, niemniej jednak pozostaje ono 
aktualne w tym zakresie również w stosunku do PZP) i tak jako przykład warto 
wskazać na następujące:

Wyrok KIO z dnia 13 grudnia 2012 r. (sygn. akt: KIO 2635/12), w którym 
wskazano m.in. na:

„Nie jest wykluczone nadanie pojęciu oferty tzw. sensu largo, jednak prze-
pisy art. 82, 86, 87 i 89 ust. 1 p.z.p. odnoszą się do oferty w rozumieniu art. 66 
§ 1 K.C. W tym rozumieniu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, co do zasady oferty nie stanowią – nie stanowią zobo-
wiązania wykonawcy, do określonego wykonania zamówienia, nie opisują zakre-
su i sposobu wykonania oferowanego świadczenia”.

W innym wyroku z dnia 06 października 2011 r. (sygn. akt: KIO 2050/11), 
KIO wskazała na następujące:
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1.2. Pojęcie oferty w zamówieniach publicznych

„Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
które zgodnie z art. 44 p.z.p. składane są wraz z ofertą, ofertą w tym znaczeniu nie 
są i nie muszą być zabezpieczane przed zbyt wczesnym ujawnieniem (utożsamie-
nie zwrotu „wraz z ofertą” ze znaczenie „stanowią ofertę” nie jest uzasadnione”.

Potwierdzają to również znakomici przedstawiciele doktryny prawa zamó-
wień publicznych, i tak dla przykładu warto w tym miejscu wskazać, że „Ofer-
ta jest pojęciem ustawowym, zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym. Dlatego też 
należy ją interpretować zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, mając 
jednak na uwadze odrębności wynikające z brzmienia ustawy. Zgodnie z art. 66 
§ 1 KC, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeże-
li określa istotne postanowienia tej umowy. Tak więc jednostronne oświadcze-
nie woli wykonawcy co do przyszłej umowy o zamówienie publiczne stanowi 
cywilnoprawną ofertę (…).”1

Jak było już o tym wcześniej nie można również tracić z pola widzenia jednak 
innych zapatrywań na pojęcie oferty, które może przybierać szerszy zakres ani-
żeli ten wskazany w art. 66 § 1 KC: „Za element oferty w postępowaniach, w któ-
rych składanie ofert nie jest poprzedzone wnioskiem o dopuszczenie do udzia-
łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy uznać również dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dopiero z treści 
tych dokumentów można bowiem wywnioskować czy oferta odpowiada wyma-
ganiom udzielenie zamówienia (zawarcia umowy). Aby zamówienie mogło być 
udzielone (mogła być zawarta umowa), oferta musi odpowiadać wszystkim wyma-
ganiom SIWZ, w szczególności potwierdzać, czy wykonawca spełnia w ogóle 
warunki udzielenia zamówienia. Bez takiego potwierdzenia w ofercie (warun-
ków udzielenia zamówienia) nie mamy do czynienia z ofertą w pełni odpowia-
dającą definicji Kodeksu cywilnego. Powyższy pogląd znalazł potwierdzenie 
w uchwale SN z 21.10.2005 r. III CZP 74/05, Biul. SN 2005/10, poz. 7, w uzasad-
nieniu której stwierdzono, że informacje zawarte w dokumentach żądanych na 
podstawie rozporządzenia w sprawie dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, są elementem oferty”2

Z przywołanych powyżej dwóch sposobów rozumienia oferty, zdecydowa-
nie większe znaczenie ma jednak wąskie postrzeganie oferty w zamówieniach 
publicznych. Dokumenty które składana wraz z ofertą, np. JEDZ, są dokumen-
tami, które nie wyznaczają bowiem treści zobowiązania wykonawcy, ale odnoszą 

1 Paweł Granecki – Prawo zamówień publicznych, Komentarz 5.wydanie C.H. BECK Warszawa 
2016, str. 82
2  Włodzimierz Dzierżanowski – Prawo zamówień publicznych Komentarz, 7.wydanie, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2018, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, str. 649–650
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1. Oferta

się do jego sytuacji podmiotowej. Ich celem jest weryfikacja zdolności wykonawcy 
do realizacji zamówienia, a nie wykreowanie treści stosunku zobowiązaniowego. 

Inną natomiast rolę pełnią co do zasady dokumenty, o których mowa w art. 7 
pkt 20 nPZP tj. przedmiotowe środki dowodowe, których rolą jest potwierdze-
nie tego, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają zgod-
ność z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmio-
tu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi 
z realizacją zamówienia. Spora cześć tego rodzaju dokumentów może być bowiem 
traktowana jako dokumenty, które mieszczą się w pojęciu oferty wyznaczonym 
przez normę prawną art. 66 § 1 KC. Są one związane z określonym świadcze-
niem np. produktem oferowanym przez wykonawcę, a ich rolą jest potwierdze-
nie prawidłowości oferty wykonawcy, zgodnie z wymaganym przez zamawiają-
cego oczekiwaniem, tak np. KIO w wyroku z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt: 
KIO 1458/18) wskazała, że: „Skoro wykonawcy obowiązani byli złożyć dekla-
rację w zakresie spełniania wskazanego wymogu, to skutki złożenia tej dekla-
racji pozwalają na jej zakwalifikowanie jako oświadczenia woli. Stanowiła ona 
bowiem element oferty składanej w celu nawiązania stosunku prawnego, jakim 
jest zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego.” (LEX 25754345).

W podsumowaniu należy wskazać, że na ofertę rozumianą jako skonkrety-
zowane oświadczenie woli zawarcia przyszłej umowy będą się składały w szcze-
gólności oświadczenia odnoszące się do:

–  ceny oferty;
–  terminu realizacji;
–  okresu gwarancji jakości/rękojmi za wady;
–  opisu oferowanego produktu;
–  sposobu realizacji.
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2.    POZYSKIWANIE INFORMACJI 
O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

2.1.     Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 
zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych

2.1.1.    Zagadnienia wstępne

Przepis art. 18 ust. 1 nPZP kontynuuje wyrażaną w art. 8 ust. 1 PZP zasadę jaw-
ności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analogicznie jak 
w poprzednim stanie prawnym, uprawnienie do ograniczenia przez zamawia-
jącego dostępu do informacji związanych z postępowaniem objęło jedynie przy-
padki wskazane w nPZP.

Szeroko rozumiana jawność postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
w reżimie nPZP przejawia się także m.in. w obowiązku zamieszczania przez 
zamawiających publicznych ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach w jed-
nej z dwóch ogólnodostępnych baz:

–  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w zakresie postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekra-
czającej progi unijne (tak art. 86 nPZP), 

–  w Biuletynie Zamówień Publicznych – w odniesieniu do postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne (tak art. 269 ust. 1 nPZP). 

Zmiana stanu prawnego związana z wejściem w życie nPZP nie spowodowała 
zatem zasadniczych modyfikacji w zakresie zasad publikacji ogłoszeń w oficjal-
nych bazach. Wciąż bowiem Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej pełni rolę 
obligatoryjnego publikatora w odniesieniu do ogłoszeń związanych z procedurą 
udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod-
czas gdy obowiązkowej publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych podlegają 
ogłoszenia dotyczące udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. 



18

2. Pozyskiwanieinformacjiozamówieniachpublicznych

W świetle powyższego, wciąż najlepszym i najpewniejszym źródłem pozyski-
wania przez wykonawców informacji o wszczętych postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego pozostają dwa oficjalne, wyżej wymienione publikato-
ry, mające charakter ogólnodostępnych baz danych elektronicznych.

2.1.2.    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej i TED

Obligatoryjnej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej podle-
gają ogłoszenia, o których mowa w Dziale II nPZP, poświęconym postepowa-
niom o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczają-
cej progi unijne, o czym przesądza brzmienie art. 85 nPZP. Przywołany przepis, 
jak wynika z treści art. 362 pkt 1) nPZP znajdzie zastosowanie również do zamó-
wień sekatorowych. Ponto publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej podlegać będą także ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (tak art. 399 nPZP). 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający mogą ponadto 
dodatkowo udostępniać ogłoszenia o zamówieniach, których wartość jest mniej-
sza niż progi unijne (art. 270 ust. 2 nPZP), przy czym udostępnienie ogłoszenia 
fakultatywnego nie może nastąpić przed zamieszczeniem obowiązkowego ogło-
szenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (tak art. 270 ust. 3 nPZP). 

Z uwagi na fakt, że publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
podlegają nie tylko ogłoszenia o zamówieniach publicznych, ale również akty 
prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej, co może utrudniać wyko-
nawcom uzyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych, Komisja Euro-
pejska uruchomiła bazę TED, w której zamieszczane są ogłoszenia dotyczące 


