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Elektroniczna aukcja uzupe³niaj¹ca w zamówieniach
publicznych
Wprowadzenie
W nowych dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/
WE oraz 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r.1 zwrócono uwagê na
powszechny wzrost znaczenia aukcji elektronicznych w stosunkach
gospodarczych, dostrzegaj¹c, ¿e rozwi¹zania konstrukcyjne aukcyjnego
wyboru oferty mog¹ byæ wykorzystywane tak¿e do sprawnego udzielania
zamówieñ publicznych. Zdecydowano siê wiêc na ustalenie wspólnotowej definicji aukcji oraz techniczno-prawnych regu³ jej przebiegu celem
zapewnienia pe³nej zgodnoœci tego trybu kontraktowania z zasadami równego
traktowania konkurentów i niedyskryminacji (zachowania uczciwej konkurencji) oraz przejrzystoœci postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego. W preambule do podstawowej dyrektywy 2004/18/WE
(pkt 14) zastrzega siê, ¿e aukcje elektroniczne mog¹ byæ stosowane przy
udzielaniu zamówieñ na dostawy, us³ugi lub (nawet) roboty budowlane
wy³¹cznie w sytuacji, w której mo¿liwe jest precyzyjne okreœlenie przed-

1
Pierwsza to wyspecjalizowana dyrektywa w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówieñ przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us³ug pocztowych, druga zaœ maj¹ca ogólne zastosowanie poœwiêcona jest koordynacji zamówieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us³ugi, opublikowane zosta³y
w OJ L 134, p. 1, 114, 30.04.2006 r.
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miotu zamówienia. Pozosta³e okolicznoœci zamówienia musz¹ spe³niaæ
takie warunki, aby umo¿liwiaæ stworzenie odpowiedniego rankingu oferentów na dowolnym etapie aukcji elektronicznej. Zgodnie z dalsz¹
dyspozycj¹ preambu³y korzystanie z aukcji elektronicznej umo¿liwia instytucjom zamawiaj¹cym zapraszanie oferentów do przedstawiania nowych, coraz to bardziej obni¿onych cen oraz – przy spe³nieniu pewnych
kryteriów – tak¿e zapraszanie do polepszenia (na korzyœæ zamawiaj¹cego)
innych ni¿ cena elementów oferowanej umowy.
Z uwagi na koniecznoœæ zagwarantowania przestrzegania zasady
przejrzystoœci przedmiotem aukcji elektronicznych mog¹ byæ jedynie te
elementy propozycji ofertowych, które nadaj¹ siê do automatycznej oceny,
bez jakiejkolwiek ingerencji, nawet w zakresie samej kwalifikacji formalnej
ze strony zamawiaj¹cego (organizatora) aukcji. Licz¹ siê wy³¹cznie elementy wymierne, które mog¹ byæ wyra¿one w postaci liczbowej lub
procentowej, natomiast postanowienia ofert wymagaj¹ce oceny elementów niewymiernych w ogóle nie mog¹ byæ obejmowane kryteriami aukcji
elektronicznych. W szczególnoœci szereg zamówieñ budowlanych, a tak¿e
niektóre zamówienia na us³ugi, zw³aszcza dotycz¹ce œwiadczeñ o charakterze intelektualnym (np. prac projektowych) nale¿y, zdaniem ustawodawcy europejskiego, wykluczyæ z aukcyjnego sposobu udzielania zamówieñ publicznych. W preambu³ach obu dyrektyw podkreœla siê ponadto,
¿e wykorzystanie œrodków elektronicznych prowadzi do znacznej oszczêdnoœci czasu i mo¿e przyczyniæ siê do poprawy przejrzystoœci postêpowania, a tak¿e (z uwagi na automatyczn¹ ocenê ofert i efektywn¹ os³onê
dowodow¹) do ograniczenia zagro¿eñ korupcyjnych. Z drugiej strony
zastosowanie aukcji elektronicznej wykorzystaæ mo¿na w celu kamufla¿u
praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, zw³aszcza gdy nie wszyscy potencjalni konkurenci dysponuj¹ wystarczaj¹cymi mo¿liwoœciami technicznymi do w³¹czenia siê do tego rodzaju procedury. Dlatego w obu dyrektywach zastrzega siê, ¿e ustawodawca krajowy nie mo¿e stwarzaæ
podstaw do wykorzystania aukcji elektronicznej w sposób uniemo¿liwiaj¹cy, ograniczaj¹cy lub choæby zak³ócaj¹cy konkurencjê ani te¿ w celu
zmiany przedmiotu zamówienia okreœlonego w og³oszeniu o zamówieniu
i opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Implementacja rozwi¹zañ europejskich do prawa polskiego nast¹pi³a
na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo
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zamówieñ publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych2. W granicach dyspozytywnych postanowieñ dyrektyw elektroniczn¹ aukcjê uzupe³niaj¹c¹ dopuszczono jako
postêpowanie ofertowo-porównawcze oparte wy³¹cznie na jednym kryterium - cenowym.
Dyrektywy ustalaj¹ wspólnotowe zasady organizowania aukcji wzbogacaj¹cej tradycyjn¹ procedurê otwart¹ (przetarg pisemny) oraz odmiennego nieco przetargu elektronicznego powtarzalnego, organizowanego
w ramach szerszego pojêciowo, tzw. dynamicznego sposobu dokonywania zakupów, natomiast dopuszczalnoœæ i granice zastosowania najbardziej
zbli¿onej do tradycyjnej licytacji elektronicznej aukcji samodzielnej pozostawiaj¹ w domenie prawa krajowego3. Ustawodawca krajowy mo¿e j¹
wszak¿e dopuœciæ tylko do udzielania zamówieñ o wartoœci poni¿ej
europejskiego progu kwotowego (zasadniczo do wartoœci 137 tys. euro,
a przy zamawianiu robót budowlanych do 5278 tys. euro). W wiêkszoœci
krajów zachodnioeuropejskich od pewnego czasu korzysta siê ju¿ z aukcji
samodzielnej, zw³aszcza przy jednostkowych zakupach przedmiotów z zakresu tzw. zaopatrzenia publicznych instytucji zamawiaj¹cych. W Polsce
aktualna jest ona dopiero od 2004 r. przy zamawianiu dostaw (ostatnio
tak¿e us³ug), z zastosowaniem wy³¹cznie kryterium najni¿szej ceny
(wynagrodzenia)4.

Konstrukcja prawna
Wed³ug art. 54 dyrektywy 2004/18/WE pañstwo cz³onkowskie mo¿e
dopuœciæ zastosowanie aukcji uzupe³niaj¹cej w ramach procedur przetargowych, a nawet procedury negocjacyjnej uruchamianej na podstawie
publicznego og³oszenia5. Prawna natura pozosta³ych procedur udzielania
zamówieñ nie zezwala na ich rozszerzenie o etap aukcyjnej selekcji ofert.
2
Dz.U. Nr 79, poz. 551, znowelizowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) powo³ywana dalej jako: p.z.p.
3
Por. R. S z o s t a k, Aukcja elektroniczna w œwietle prawa zamówieñ publicznych,
Rejent 2004, nr 10, s. 116 i nast.
4
Por. W. D z i e r ¿ a n o w s k i, Prawo zamówieñ publicznych – Komentarz (red.
T. Czajkowski), Urz¹d Zamówieñ Publicznych w Warszawie 2004, s. 195 i nast.
5
Por. A. S o ³ t y s i ñ s k a, Europejskie prawo zamówieñ publicznych – Komentarz,
Kraków 2006, s. 430.

49

Ryszard Szostak

Aukcja elektroniczna mo¿e byæ te¿ dopuszczona tytu³em tzw. wznowienia
zamówienia w trybie konkurencyjnym przez jego zaofiarowanie sygnatariuszom wielostronnej umowy ramowej6. Ustawodawca polski zrezygnowa³ jednak z tej mo¿liwoœci, postanawiaj¹c, ¿e udzielanie zamówieñ
jednostkowych w wykonaniu umowy ramowej nastêpuje w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji prowadzonych wy³¹cznie z udzia³em
sygnatariuszy umowy ramowej. Uzupe³niaj¹ce zastosowanie aukcji elektronicznej przekszta³ca procedurê przetargow¹ (negocjacyjn¹) w swoiste
postêpowanie dwustopniowe (hybrydowe) prowadzone na zró¿nicowanych zasadach.
Wed³ug definicyjnego art. 1 ust. 7 dyrektywy 2004/18/WE przez
elektroniczn¹ aukcjê uzupe³niaj¹c¹ rozumie siê powtarzalny proces sk³adania oœwiadczeñ przy wykorzystaniu urz¹dzenia elektronicznego do
przedstawiania coraz to nowych, obni¿anych cen lub nowych wartoœci
dotycz¹cych wybranych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstêpnej pe³nej oceny ofert (pisemnych), umo¿liwiaj¹cy ich automatyczn¹ klasyfikacjê i ocenê. Informacja o rozszerzeniu przetargu o dodatkowy etap aukcji elektronicznej musi byæ zawarta z góry, ju¿ w og³oszeniu
o zamówieniu. Przed otwarciem aukcji zamawiaj¹cy dokonuje pe³nej (choæ
tylko wstêpnej) oceny ofert pisemnych z³o¿onych na przetarg zgodnie
z ustalonymi kryteriami, nie dochodzi jednak do wyboru oferty najkorzystniejszej z cywilnoprawnym skutkiem jej przyjêcia. Zgodnie z dyspozycj¹ art. 54 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE wszyscy oferenci, którzy
z³o¿yli oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu zapraszani s¹ jednoczeœnie za
pomoc¹ œrodków elektronicznych do przedstawienia nowych (obni¿onych) cen b¹dŸ nowych, korzystniejszych dla zamawiaj¹cego wartoœci
œwiadczenia (przy zastosowaniu kilku kryteriów selekcji). Zaproszenie
takie powinno ponadto informowaæ o wszelkich istotnych kwestiach dotycz¹cych indywidualnego po³¹czenia z wykorzystywanym sprzêtem
elektronicznym, a tak¿e datê i godzinê rozpoczêcia aukcji elektronicznej,
która nie mo¿e rozpocz¹æ siê wczeœniej ni¿ po up³ywie dwóch dni od
daty wys³ania zaproszeñ.

6
Zob. R. S z o s t a k, Charakter prawny porozumieñ ramowych, PiP 2005, nr 7, s. 51
i nast.
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Konstrukcja aukcji uzupe³niaj¹cej odbiega wyraŸnie od tradycyjnej
licytacji, w toku której oferty sk³adane s¹ przez zainteresowanych konkurentów sukcesywnie, jedna po drugiej, a z³o¿enie oferty korzystniejszej
poci¹ga automatycznie wygaœniêcie oferty poprzedniej. W ramach analizowanego rodzaju aukcji propozycje sk³adane s¹ niezale¿nie w tym sensie, ¿e nie wp³ywaj¹ one na stan zwi¹zania pozosta³ych oferentów. Oferta
nie przestaje wi¹zaæ, gdy inny konkurent z³o¿y propozycjê korzystniejsz¹
dla zamawiaj¹cego-organizatora, lecz dopiero wtedy, gdy sam oferent,
który j¹ z³o¿y³, zdecyduje siê przedstawiæ now¹, jeszcze bardziej korzystn¹ propozycjê. Stan zwi¹zania utrzymuje siê zatem ci¹gle wzglêdem
wielu równoleg³ych ofert, a nie – jak w wypadku zwyk³ej licytacji – tylko
w stosunku do jednej (ostatniej) propozycji. Eliminacje maj¹ charakter
ofertowo-porównawczy. Post¹pienia dokonywane przez zainteresowanych konkurentów s¹ autonomiczne, mog¹ byæ wielokrotne7 i odnosz¹
siê bezpoœrednio do ofert uprzednio przez nich samych z³o¿onych.
Na gruncie terminologii polskiego kodeksu cywilnego (art. 701 i nast.)
nie jest to w istocie aukcja, lecz odmiana przetargu w zakresie równolegle
wi¹¿¹cych ofert. Wy³onienie propozycji najkorzystniejszej stanowi bowiem wynik jej wyboru w trybie porównania utrzymuj¹cych siê w przetargu
ofert, a nie bezpoœredni efekt zamkniêcia aukcji w drodze przybicia udzielonego ostatniej ofercie. Konkurencja jest wszak¿e jawna, poniewa¿ ka¿dy
uczestnik na bie¿¹co otrzymuje informacjê o pozycji rankingowej swojej
oferty. Okreœlenie „aukcja” zaproponowane dla tej procedury w nowych
dyrektywach europejskich przyjête zosta³o jednak tak¿e w Niemczech i w
Austrii, gdzie tradycyjnie odgranicza siê die Versteigerung (licytacjê) od
die Ausschreibung (przetargu pisemnego)8. W œwietle aktualnego stanu
normatywnego wynikaj¹cego z art. 701 i nast. k.c. oraz przepisów
znowelizowanego prawa zamówieñ publicznych, nale¿a³oby raczej zamiast „aukcja” u¿ywaæ pojêcia „elektroniczny przetarg uzupe³niaj¹cy”,
tym bardziej ¿e wczeœniejszy etap procedury jest typowo przetargowy,
choæ nie zmierza bezpoœrednio do wyboru oferty najkorzystniejszej.

7

Zob. te¿ A. S o ³ t y s i ñ s k a, Europejskie prawo..., s. 427.
W postanowieniach § 116 i nast. austriackiej Bundesgesetz über die Vergabe von
Aufträgen, Bundesvergabessetz vom 2002 (BVergG, BGBl.I. nr 99) wyró¿nia siê aukcjê
zwyk³¹ oraz aukcje szczególne, prowadzone na specjalnych zasadach.
8
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Przetarg uzupe³niaj¹cy w zamówieniach publicznych funkcjonuje od
dawna, choæ dopuszczalny by³ wyj¹tkowo, poniewa¿ z uwagi na potrzebê
ochrony uczciwej konkurencji i przeciwdzia³ania praktykom korupcyjnym zasadniczo nie wolno by³o po ocenie ofert pisemnych ponownie
„otwieraæ konkurencji” ani nawet ¿¹daæ obni¿enia ceny czy prowadziæ
jakichkolwiek dodatkowych negocjacji, lecz od razu nale¿a³o wybraæ ofertê
najkorzystniejsz¹. Jednak¿e przepis § 29 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz
Skarbu Pañstwa, samorz¹du oraz instytucji prawa publicznego9 dopuszcza³ wyj¹tkowo, w przypadkach szczególnych, gdy wynik przetargu by³
„niezadowalaj¹cy” albo gdy „sumy ogólne ofert na roboty okaza³y siê
wy¿sze od sumy kosztorysu urzêdowego,” uruchomienie przetargu
dodatkowego, ustnego lub nawet pisemnego, pomiêdzy co najmniej dwoma
wybranymi oferentami, „którzy zaofiarowali najkorzystniejsze warunki”.
Dyrektywy nie przes¹dzaj¹ dostatecznie jasno o konstrukcji prawnej
post¹pienia w toku aukcji elektronicznej, a mianowicie o tym, czy sk³adaj¹cy dodatkow¹ propozycjê konkurent sk³ada w istocie now¹ ofertê
poci¹gaj¹c¹ upadek oferty z³o¿onej uprzednio, czy te¿ dokonuje on jedynie
zmiany oferty przetargowej. Wskazanie na „przedstawianie nowych cen
lub nowych wartoœci dotycz¹cych wybranych elementów ofert” sugeruje
konstrukcjê oœwiadczenia woli zmieniaj¹cego ofertê uprzednio z³o¿on¹
w ramach przetargu zwyk³ego, a nie konstrukcjê nowej oferty poci¹gaj¹cej automatyczny upadek poprzedniej. W przepisach § 118 austriackiej
BVergG dopuszczono oba te rozwi¹zania, zastrzegaj¹c, ¿e „aukcja mo¿e
te¿ ograniczaæ siê jedynie do wybranych fragmentów oferty, których
zmiana przedstawia siê w sposób jednoznaczny i mo¿liwy do obiektywnego zweryfikowania pod wzglêdem liczbowym i iloœciowym (...), zamawiaj¹cy powinien ustaliæ wtedy w warunkach postêpowania maksymalnie dopuszczalne granice, w ramach których mog¹ zmieniaæ siê
fragmenty oferty objête aukcj¹”. W art. 91 ust. 4 p.z.p. zdecydowano
siê jednak tylko na jedno rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce koncepcjê zmiany
oferty przetargowej. Wed³ug tego unormowania oferta wykonawcy
przestaje wi¹zaæ w zakresie, w jakim z³o¿y on korzystniejsz¹ ofertê w toku
aukcji elektronicznej. Oznacza to, ¿e „oferty”, a raczej dodatkowe pro9
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pozycje ofertowe sk³adane w trakcie aukcji, s¹ cz¹stkowe. Potwierdza
to równie¿ zd. 2 powy¿szego unormowania zawieraj¹ce zastrze¿enie, ¿e
bieg terminu zwi¹zania ofert¹ nie ulega przerwaniu, co niew¹tpliwie
podyktowane zosta³o potrzeb¹ zachowania, tak jak w przetargu, jednakowego dla wszystkich konkurentów maksymalnego okresu zwi¹zania
ofert¹, z tym ¿e ka¿dy z uczestników przetargu sk³ada w³aœciwie tylko
jedn¹ ofertê, któr¹ w ramach dalszych oœwiadczeñ mo¿e jedynie „ulepszaæ” na korzyœæ zamawiaj¹cego. Nie jest to jednak oferta odwo³ywalna,
lecz oferta podlegaj¹ca ewentualnym zmianom10 na podstawie szczególnego art. 91 ust. 4 p.z.p., natomiast ogólna norma art. 61 § 1 zd. 2 k.c.
jest tu bezprzedmiotowa. Zmiana oœwiadczenia zawieraj¹cego ofertê nie
wymaga zgody drugiej strony. Pod wzglêdem konstrukcyjnym zbli¿a siê
wiêc do oœwiadczenia czêœciowo znosz¹cego skutki uprzednio z³o¿onej
propozycji, a raczej zapobiegaj¹cego powstaniu niektórych jej skutków
prawnych. Zastosowanie zaœ koncepcji oœwiadczenia czasowo niestanowczego (prowizorycznego) w ogóle nie wchodzi tu w rachubê, poniewa¿ kolidowa³oby to z konstrukcj¹ prawn¹ oferty. Podstawowy cel
elektronicznego etapu postêpowania przetargowego zmierzaj¹cego do „powiêkszenia korzyœci” na rzecz zamawiaj¹cego usprawiedliwia jednak
czêœciowo jego nazwê, poniewa¿ „auctio” (z ³ac.) oznacza w³aœnie
„powiêkszenie” („dodatek” lub „wzrost”)11.
Zbli¿enie analizowanej aukcji do przetargu wyra¿a siê te¿ mo¿noœci¹
zastosowania kilku kryteriów oceny ofert równolegle wi¹¿¹cych, a nie
tylko jednego kryterium cenowego. Dyrektywy wymagaj¹, aby prawo
krajowe obligowa³o zamawiaj¹cego do ka¿dorazowego podawania w zaproszeniu do aukcji wyniku pe³nej oceny danego oferenta, dokonanej
w ramach pierwszego etapu postêpowania, z uwzglêdnieniem z góry przyjêtych kryteriów oceny ofert przetargowych. W zaproszeniu konieczne
jest tak¿e wskazanie odpowiedniej formu³y matematycznej przewidzianej
do wykorzystania w toku aukcji elektronicznej do automatycznej klasyfikacji oferentów na podstawie nowych cen lub wartoœci. Formu³a ta

10
W kategoriach zmiany uprzednio z³o¿onej oferty ujmuje post¹pienie w toku aukcji
A. S o ³ t y s i ñ s k a, Europejskie prawo..., s. 426.
11
Zob. J. S o n d e l, S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997,
s. 91.
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powinna uwzglêdniaæ znaczenie (tzw. wagê) przypisane poszczególnym
kryteriom w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, wskazane z góry
w og³oszeniu o zamówieniu b¹dŸ w udostêpnionych póŸniej warunkach
zamówienia, jednak¿e w tym celu wszystkie przedzia³y korzyœci powinny
zostaæ sprowadzone do konkretnych wartoœci. Dyrektywy nie okreœlaj¹
zatem wi¹¿¹co, czy wszystkie kryteria przewidziane dla przetargu nale¿y
nastêpnie zastosowaæ w toku aukcji, czy te¿ mo¿na je poddaæ redukcji.
Wykluczone s¹ – rzec oczywista – jakiekolwiek nowe kryteria, gdy¿
mog³yby prowadziæ do destabilizacji czy choæby tylko do obejœcia wyników
pierwszego etapu postêpowania. W polskiej ustawie przewidziano oba
rozwi¹zania, poniewa¿ zgodnie z art. 91 ust. 3 p.z.p. kryteriami oceny
ofert w toku aukcji elektronicznej s¹ wy³¹cznie kryteria okreœlone w istotnych warunkach zamówienia, umo¿liwiaj¹ce automatyczn¹ ocenê ofert
bez ingerencji zamawiaj¹cego, wskazane spoœród kryteriów, na podstawie
których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.
Z kolei w œwietle art. 91b ust. 4 p.z.p. sposób oceny ofert w toku aukcji
elektronicznej powinien obejmowaæ przeliczanie post¹pieñ na punktow¹
ocenê oferty, z uwzglêdnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem
aukcji elektronicznej12. Zawê¿ono zatem europejskie pojêcie „formu³y
matematycznej” wy³¹cznie do „punktowego” sposobu oceny ofert. Przewiduje siê jednak, ¿e bezpoœrednim celem aukcji elektronicznej jest
dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów
wskazanych z góry w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(art. 91a ust. 1 p.z.p.).
Wed³ug dyrektyw zamkniêcie aukcji nastêpuje na trzy sposoby, a mianowicie:
1) wraz z up³ywem sztywno wyznaczonego czasu (np. 45 min.),
2) wraz z up³ywem okreœlonego czasu od otrzymania ostatniej propozycji (np. w razie braku dalszych post¹pieñ w czasie 5 min.),
12
Stosownie do § 118 ust. 2 austriackiej BVergG zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ
z góry w postaci wzoru matematycznego wszystkie kryteria decyduj¹ce o udzieleniu
zamówienia (przybicia) z przypisan¹ im odpowiedni¹ wag¹. W toku aukcji ustala siê na
podstawie tego wzoru aktualn¹ kolejnoœæ (pozycjê) konkurentów. Niedopuszczalne jest
zastrze¿enie tzw. wide³kowego (minimalnego i maksymalnego) znaczenia tych kryteriów,
poniewa¿ ka¿de kryterium musi byæ zobiektywizowane, a jego znaczenie mo¿e oscylowaæ
nawet w niewielkich granicach.
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3) z chwil¹ zakoñczenia ostatniego z zastrze¿onych w zaproszeniu
etapów (przy tzw. aukcji wieloetapowej z ustalonym harmonogramem
ka¿dego etapu).
W art. 91 ust. 4 p.z.p. dopuszczalnoœæ zastosowania analizowanej
aukcji ograniczono jednak tylko do trybu jednoetapowego, a zatem licz¹
siê tylko pierwsze dwa sposoby jego zakoñczenia. Postêpowanie wieloetapowe mo¿liwe jest zaœ w ramach nieobjêtej dyrektywami samodzielnej
licytacji elektronicznej. Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 2 p.z.p. zamawiaj¹cy mo¿e (jeœli zastrzeg³ w og³oszeniu) po zakoñczeniu ka¿dego etapu
aukcji elektronicznej nie zakwalifikowaæ do nastêpnego etapu aukcji tych
wykonawców, którzy nie z³o¿yli nowych post¹pieñ. W toku ka¿dego
etapu zamawiaj¹cy na bie¿¹co przekazuje wszystkim konkurentom informacje o pozycji z³o¿onych przez nich ofert, liczbie wykonawców bior¹cych udzia³ w ka¿dym z etapów, a tak¿e o cenach z³o¿onych przez
nich ofert, z tym ¿e do momentu zamkniêcia aukcji nie ujawnia siê informacji
umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê konkurentów.

Dopuszczalnoœæ zastosowania
W œwietle art. 91a ust. 1 p.z.p. elektroniczn¹ aukcjê uzupe³niaj¹c¹
zastosowaæ mo¿na jedynie tytu³em wzbogacenia pisemnego przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego, a tak¿e negocjacji z zachowaniem
konkurencji prowadzonych po uprzednim og³oszeniu. W tym ostatnim
przypadku jednak tylko wtedy, gdy w zakresie tego samego zamówienia
zorganizowany wczeœniej przetarg nie da³ rezultatu z uwagi na zupe³ny
brak ofert b¹dŸ koniecznoœæ odrzucenia wszystkich ofert. Zamawiaj¹cy
przeprowadza aukcjê dopiero po zakoñczeniu oceny ofert pisemnych
w zwyk³ym trybie, je¿eli przewidzia³ to w og³oszeniu o zamówieniu oraz
je¿eli z³o¿ono co najmniej 3 oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu. W razie
zatem mniejszej liczby ofert zamawiaj¹cy nie mo¿e otwieraæ aukcji, lecz
powinien od razu dokonaæ wyboru oferty (w zwyk³ym trybie przewidzianym w art. 91 p.z.p.) albo zamkn¹æ postêpowanie przez jego uniewa¿nienie, jeœli ujawni siê niemo¿noœæ zawarcia wa¿nej umowy w okolicznoœciach wskazanych w art. 93 ust. 1 p.z.p. Nie ca³kiem jasna jest
ratio legis ograniczenia minimalnej liczby ofert do trzech, a nie do dwóch,
tym bardziej ¿e dyrektywy europejskie nie wspominaj¹ w ogóle o tego
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rodzaju ograniczeniu. Sytuacje, w których przetarg toczy siê jedynie przy
udziale dwóch konkurentów, s¹ czêste w praktyce, a nie wydaje siê, aby
przy takiej konkurencji aukcja doznawa³a jakichœ zaburzeñ.
Poza tym zastosowanie aukcji uzupe³niajacej jest zakazane przy udzielaniu zamówieñ w zakresie dzia³alnoœci twórczej lub naukowej, a tak¿e,
gdy podawana w ofercie cena nie jest cen¹ rycza³tow¹ (art. 91a ust. 2
p.z.p.). Pierwsza z tych przes³anek negatywnych dotyczy wyraŸnie
zamówieñ „w zakresie dzia³alnoœci twórczej lub naukowej zamawiaj¹cego, w ramach której niezbêdne s¹ przede wszystkim œwiadczenia intelektualne”, choæ nie da siê te¿ wykluczyæ innej kategorii œwiadczeñ. Z drugiej
strony œwiadczenia intelektualne niezbêdne dla innego rodzaju dzia³alnoœci
nie mog¹ byæ zamawiane w trybie aukcji uzupe³niaj¹cej. W tym zakresie
przepis wykracza nieco poza ograniczenia wynikaj¹ce z dyrektyw. Druga
przes³anka negatywna równie¿ mo¿e budziæ w¹tpliwoœci w zwi¹zku
z niezbyt jasnym pojêciem „ceny rycza³towej”. Je¿eli rozumieæ przez ni¹
cenê sta³¹ (niezmienn¹)13, brak racjonalnych przyczyn do wykluczenia
aukcji w odniesieniu do zamówieñ z zastrze¿eniem indeksacji ceny czy
te¿ z wynagrodzeniem kosztorysowym, które wprawdzie dopuszczaj¹
zmianê ekwiwalentu pieniê¿nego, ale nie w bezpoœrednim zwi¹zku z zawarciem umowy, lecz póŸniej, w trakcie jej realizacji.

Warunki aukcji
Dla postêpowania przetargowego wzbogaconego o aukcjê elektroniczn¹ zamawiaj¹cy konstruuje rozszerzon¹ specyfikacjê istotnych warunków zamówienia z uwzglêdnieniem wymagañ znowelizowanego art. 36
ust. 2 p.z.p., obejmuj¹c¹ (obok okreœlenia podmiotowych warunków
ubiegania siê o zamówienie, kryteriów oceny ofert, terminu zwi¹zania
ofert¹, wadium, formalnoœci koniecznych po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy oraz istotnych postanowieñ umowy finalnej) tak¿e informacjê o przewidywanym wyborze oferty w³aœnie z zastosowaniem
aukcji elektronicznej, wymagania dotycz¹ce rejestracji i identyfikacji elek13
Bli¿ej o tym R. S z o s t a k, Kszta³towanie wynagrodzenia pieniê¿nego w umowie
o dzie³o – uwagi na tle doœwiadczeñ praktyki i orzecznictwa, [w:] Studia z prawa cywilnego
i gospodarczego. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Prof. Czes³awie ¯u³awskiej, Kraków
2000, s. 209 i nast.
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tronicznej wykonawców14, zw³aszcza wymagania techniczne urz¹dzeñ
informatycznych, a ponadto wskazanie, które spoœród kryteriów oceny
ofert bêd¹ stosowane w toku aukcji elektronicznej. Zamawiaj¹cy udostêpnia zainteresowanym warunki zamówienia w tradycyjnej formie dokumentu lub za poœrednictwem w³asnej strony internetowej. Dalsze rozszerzenie warunków nastêpuje w zwi¹zku z póŸniejszym przekazaniem
wszystkim wykonawcom, którzy z³o¿yli oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu, zaproszenia do udzia³u w aukcji elektronicznej. Chodzi przede wszystkim o ustalenie minimalnych wartoœci post¹pieñ, sposobu oceny ofert
i warunków zamkniêcia aukcji.
Og³oszenie o zamówieniu oraz podwójny akt wyra¿aj¹cy warunki
zamówienia nie maj¹ samodzielnego znaczenia, pozostaj¹ w sprzê¿eniu,
tworz¹c ³¹cznie jedno Ÿród³o generuj¹ce stosunek przetargowo-eliminacyjny (sukcesywna realizacja zdarzenia prawnego). Analizuj¹c treœæ
og³oszenia (art. 41 p.z.p.), wyró¿niæ nale¿y dwa rodzaje postanowieñ
o odmiennym znaczeniu prawnym15. Pierwsze to postanowienia sk³adaj¹ce siê na zaproszenie do ubiegania siê o zamówienie, z czêœciowym
wskazaniem na treœæ umowy o zamówienie publiczne (przedmiot i termin
wykonania). W relacji do zamierzonej umowy nie maj¹ one waloru stanowczego oœwiadczenia woli. Znaczenie takie ma dopiero oferta, a potem
ewentualnie jej przyjêcie przez zamawiaj¹cego. Druga grupa postanowieñ
og³oszenia okreœla warunki samego postêpowania przetargowego, które
kwalifikowaæ trzeba jako ofertê ad incertas personas w zakresie nawi¹zania porozumienia wyznaczaj¹cego dalszy tryb tego postêpowania16. Oferta

14

Wymóg rejestracji i specjalnej identyfikacji wykonawców zapobiegaæ ma rozmaitym deformacjom procedury, przede wszystkim tzw. zmowie konkurentów; por. te¿ A. S o ³ t y s i ñ s k a, Europejskie prawo..., s. 431.
15
Por. zw³aszcza G. Æ m i k i e w i c z, Postêpowanie przetargowe jako konstrukcja
szczególnego trybu zawarcia umowy, cz. II, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
1983, nr 7, s. 31 i nast.; M. J a s i a k i e w i c z, Ofertowy system zawierania umów w polskim prawie cywilnym, Toruñ 1993, s. 85 i nast.; S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu
cywilnego, Ksiêga pierwsza: Czêœæ ogólna, Warszawa 1998, s. 183; J. R a j s k i, Przetarg
w ujêciu nowych przepisów kodeksu cywilnego, PPH 1997, nr 1, s. 4 i nast.; Z. R a d w a ñ s k i, J. P a n o w i c z - L i p s k a, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 1999, s. 272
oraz R. S z o s t a k, Przetarg nieograniczony na zamówienia publiczne – zagadnienia
konstrukcyjne, Kraków 2005, s. 46 i nast.
16
R. S z o s t a k, Przetarg nieograniczony.., s. 46-47.
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ta nie jest kompletna. W zwi¹zku z dorêczeniem indywidualnym konkurentom oœwiadczenia o warunkach zamówienia, a potem zaproszenia do
aukcji dochodzi do jej uzupe³nienia o dodatkowe sk³adniki. Zostaje przyjêta
przez z³o¿enie innej – a mianowicie pochodz¹cej od wykonawcy przystêpuj¹cego do przetargu (negocjacji z zachowaniem konkurencji) – oferty,
która wywiera podwójne skutki prawne: prowadzi do nawi¹zania stosunku proceduralnego oraz wyra¿a wolê zawarcia oznaczonej umowy finalnej. W konsekwencji rozwiniête warunki zamówienia stanowi¹ Ÿród³o
dyspozycji wyznaczaj¹cych dalszy tok postêpowania ofertowo-eliminacyjnego oraz wskazuj¹cych na tryb zawarcia, formê i istotne elementy
umowy docelowej o zamówienie publiczne.
Bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa zamówieñ publicznych
sprzeciwiaj¹ siê dopuszczalnoœci odwo³ania zamówienia, a nawet zmiany
samego og³oszenia. Jednak¿e, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
zamawiaj¹cy mo¿e zmodyfikowaæ treœæ warunków zamówienia, z wyj¹tkiem postanowieñ dotycz¹cych kryteriów oceny ofert, a tak¿e podmiotowych warunków ubiegania siê o zamówienie i sposobu oceny ich
spe³niania (art. 38 ust. 4 p.z.p.). Jest to szczególne uprawnienie kszta³tuj¹ce, przys³uguj¹ce zamawiaj¹cemu z mocy ustawy, wymagaj¹ce z³o¿enia wszystkim zainteresowanym stosownego oœwiadczenia woli ograniczonego terminem (mog¹ byæ blokowane przed up³ywem terminu
sk³adania ofert), po up³ywie którego warunki zamówienia staj¹ siê ostatecznie wi¹¿¹ce. Poza tym warunki zamówienia mog¹ byæ oprotestowane
przez osoby, których „interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna³
lub mo¿e doznaæ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj¹cego
przepisów ustawy”, nie póŸniej wszak¿e ni¿ na 3 dni przed up³ywem
terminu do sk³adania ofert w przetargu ograniczonym, gdy¿ potem staj¹
siê ju¿ niepodwa¿alne (art. 179-180 p.z.p.), chyba ¿e dotkniête zosta³y
niewa¿noœci¹. W wyniku uwzglêdnienia przez zamawiaj¹cego protestu
albo przymusowo, w procesie, na mocy wyroku zespo³u arbitrów krzywdz¹ce lub wadliwe warunki zamówienia podlegaj¹ stosownym zmianom.
Powy¿szy mechanizm koryguj¹cy doznaje jednak radykalnego ograniczenia w odniesieniu do tych warunków, które wprowadzone s¹ dodatkowo w drodze dorêczenia oferentom zaproszenia do udzia³u w aukcji
(co do terminu otwarcia aukcji, minimalnej wartoœci post¹pienia, zasad
oceny ofert i sposobu zamkniêcia aukcji), poniewa¿ zamawiaj¹cy nie
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mo¿e ich zmieniaæ (chyba ¿e niezw³ocznie zosta³yby oprotestowane),
skoro ju¿ po up³ywie kilku dni odbywa siê aukcja (art. 91 b ust. 2 p.z.p.).
Jednoczeœnie podkreœliæ nale¿y, ¿e aukcja uzupe³niaj¹ca rozgrywa siê wraz
z wyprzedzaj¹cym j¹ przetargiem w ramach jednego i tego samego stosunku
proceduralnego, a nie w ramach autonomicznie rozwijaj¹cego siê stosunku aukcyjnego. Dodatkowe skutki prawne bowiem od pocz¹tku stanowi¹
element stosunku przetargowego, lecz s¹ uwarunkowane (conditio iuris)
i wymagaj¹ dookreœlenia (zaproszenie), gdy¿ mog¹ siê zaktualizowaæ dopiero
wtedy, gdy oka¿e siê, ¿e do dalszych eliminacji kwalifikuj¹ siê co najmniej
trzej konkurenci, którzy z³o¿yli oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu. Wykluczenie pozosta³ych oferentów nie prowadzi do jakiegoœ „odnowienia”
wielostronnego stosunku proceduralnego, lecz stanowi wynik zwyczajnego ustania wiêzi prawnej z ich udzia³em.
Analiza typowych warunków zamówienia przekracza ramy tematyczne opracowania17, natomiast wyjaœnienia wymagaj¹ warunki odnosz¹ce
siê bezpoœrednio do aukcyjnego etapu postêpowania.
Oœwiadczenie o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej
z zastosowaniem aukcji elektronicznej nie ma bynajmniej tylko informacyjnego znaczenia, lecz modyfikuje w istotnym zakresie przebieg postêpowania o udzielenie zamówienia, rozszerzaj¹c je na dodatkowy etap aukcji,
z tym ¿e zwyczajny przetargowy sposób wyboru oferty najkorzystniejszej
zast¹piony zostaje wyborem aukcyjnym. Ten pierwszy ogranicza siê tylko
do samego wskazania oferty najkorzystniejszej i z³o¿enia zwyciêskiemu
oferentowi oœwiadczenia woli o jej przyjêciu (pozosta³ym konkurentom
nale¿y siê jedynie zawiadomienie), natomiast aukcyjny sposób wyboru
stanowi w istocie dalszy rozwiniêty tok postêpowania, wymagaj¹cy
dalszych oœwiadczeñ ze strony oferentów.
Wskazanie kryteriów, które bêd¹ stosowane przy ocenie ofert w toku
aukcji te¿ ma konstytutywne znaczenie dla przebiegu koñcowego etapu
postêpowania, poniewa¿ nie wszystkie kryteria u¿yte w ramach wstêpnej
oceny ofert musz¹ byæ nastêpnie wykorzystane w aukcyjnym wyborze
oferty najkorzystniejszej. Z definicji oferty najkorzystniejszej (art. 2 pkt 5
p.z.p.) wynika jednak, ¿e w ¿adnym wypadku nie wolno pomin¹æ kryterium cenowego.
17

Bli¿ej R. S z o s t a k, Przetarg nieograniczony..., s. 55-57.

59

Ryszard Szostak

Informacyjne zaœ znaczenie ma okreœlenie koniecznych wymagañ
technicznych dotycz¹cych urz¹dzeñ informatycznych. Pozwala ono
zainteresowanym wykonawcom na ocenê ryzyka wdania siê w dodatkow¹ aukcjê elektroniczn¹, poniewa¿ wymóg posiadania odpowiedniego
sprzêtu i kwalifikowanego personelu nale¿¹ jeszcze do istotnych warunków efektywnego udzia³u w aukcji elektronicznej. Okolicznoœci te mog¹
te¿ ujawniæ potrzebê oceny przydatnoœci aukcji przy udzielaniu konkretnego zamówienia, a tak¿e ewentualnego jej nadu¿ycia w celu ograniczenia
konkurencji. Wydaje siê, ¿e zamawiaj¹cy powinien te¿ poinformowaæ
o tym, ¿e oœwiadczenia w toku aukcji (lapidarnie nazywane w art. 91c
ust. 2 p.z.p. „post¹pieniami”) oferenci mog¹ sk³adaæ wy³¹cznie w formie
elektronicznej, pod rygorem niewa¿noœci, z bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego, kwalifikowanego
certyfikatu, poniewa¿ w potocznym pojêciu „forma elektroniczna” rozmaicie jest postrzegana, a trudno obecnie zak³adaæ powszechn¹ znajomoœæ art. 91c ust. 2 p.z.p. To samo dotyczy (obligatoryjnego wed³ug
art. 36 ust. 2 p.z.p.) wskazania wymagañ dotycz¹cych informatycznej
rejestracji i identyfikacji wykonawców.
Okreœlenie „minimalnej wartoœci post¹pienia” wi¹¿e siê z wartoœci¹
licz¹cej siê zmiany oferty przetargowej (na korzyœæ zamawiaj¹cego)
ocenionej w pierwszym etapie postêpowania. Ustalona metod¹ punktacji
ca³kowita wartoœæ ka¿dej z ofert pe³ni bowiem rolê tzw. wartoœci wywo³awczej w stosunku do poszczególnych oferentów. Sytuacja nie jest
skomplikowana, gdy od pocz¹tku obowi¹zuje tylko jedno kryterium cenowe,
natomiast w razie kilku ró¿nych kryteriów konieczne jest ustalenie „wspólnej
wartoœci” ka¿dej z ofert przetargowych, przy uwzglêdnieniu wszystkich
zbiegaj¹cych siê kryteriów. Chodzi o wartoœæ ekonomiczn¹ propozycji
ofertowej z uwzglêdnieniem ceny ¿¹danej za przedmiot zamówienia
(obni¿anej w toku aukcji) oraz wybranych w³aœciwoœci œwiadczenia niepieniê¿nego (polepszanych na korzyœæ zamawiaj¹cego w toku aukcji),
zw³aszcza w zakresie parametrów jakoœciowych, warunków serwisu
gwarancyjnego, kosztów eksploatacyjnych itd. (por art. 91 ust. 1 p.z.p.).
Ustawodawca nakazuje „przeliczaæ post¹pienia na punktow¹ ocenê
oferty”. Przez „post¹pienie” nale¿y tu rozumieæ korzystn¹ dla zamawiaj¹cego zmianê oferty w kierunku powiêkszenia jej wartoœci ekonomicznej,
wzmagaj¹c¹ konkurencjê i daj¹c¹ szansê na dalsze rozwiniêcie toku aukcji.
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Z cywilnoprawnego punktu widzenia „post¹pienie” jest wiêc oœwiadczeniem woli. Ustalenie zaœ „minimalnej wartoœci post¹pienia” ma zapobiegaæ
rozmaitym praktykom obstrukcyjnym i innym naruszeniom regu³ uczciwej konkurencji. Ustawodawca nie wskazuje jednak ¿adnych konsekwencji (sankcji) uchybienia w zakresie „minimalnej wartoœci post¹pienia”,
które niekoniecznie musi byæ rozmyœlne, mo¿e te¿ wynikaæ ze zwyk³ej
pomy³ki. W praktyce w takiej sytuacji zwyczajowo dochodzi do pominiêcia wadliwej propozycji (art. 91c ust. 1 p.z.p. wyklucza konstrukcjê
odrzucenia), w ka¿dym razie zmiana oferty przetargowej powinna byæ
bezskuteczna.
Z kolei sposób oceny ofert w toku aukcji dotyczy dalszej oceny
równolegle wi¹¿¹cych ofert, zw³aszcza metody pos³ugiwania siê kilkoma
kryteriami, z uwzglêdnieniem z góry zastrze¿onego ich znaczenia (wagi
procentowej lub stosunkowej) oraz przyjêtej skali punktowej, co mieœci
siê – jak siê zdaje – w zalecanym w dyrektywach sposobie opartym na
„formule matematycznej”. Sposób ten mo¿e byæ wiêc wyra¿ony w postaci
odpowiedniego wzoru matematycznego uwzglêdniaj¹cego powy¿sze
czynniki lub przedstawiony w innym ujêciu.
Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie mo¿e byæ krótszy ni¿ dwa
dni robocze od „dnia przekazania drog¹ elektroniczn¹ zaproszenia” (art. 91b
ust. 3 p.z. p.). Zasady obliczania terminów reguluj¹ art. 110 i nast. k.c.
Odwo³anie siê do „dni roboczych” ma zapewne na wzglêdzie ochronê
uczciwej konkurencji. Ustawa nie reguluje ewentualnego jego przed³u¿enia, w braku wyraŸnego zakazu dopuœciæ trzeba mo¿liwoœæ odroczenia
tego terminu w razie koniecznoœci, w drodze oœwiadczenia zamawiaj¹cego z³o¿onego wszystkim konkurentom przed jego up³ywem.
Wskazanie terminu i warunków zamkniêcia aukcji stanowi niezwykle
donios³¹ dyspozycjê dla prawid³owego wyboru oferty najkorzystniejszej
w trybie aukcji jednoetapowej. Z odpowiedniego stosowania przepisu art.
80 ust. 1 i 2 p.z.p. (odes³anie z art. 91c ust. 5) wynika, ¿e zamawiaj¹cyorganizator powinien zamkn¹æ aukcjê w terminie okreœlonym w zaproszeniu albo wówczas, gdy w ustalonym w zaproszeniu okresie nie zostan¹
zg³oszone nowe post¹pienia. Nie ma zaœ jasnoœci co do skutków prawnych braku jakichkolwiek post¹pieñ oraz niezbêdnego up³ywu czasu do
stwierdzenia tej okolicznoœci. Wydaje siê, ¿e o ca³kowitym braku post¹pieñ mo¿na wnosiæ po bezskutecznym up³ywie (wyczerpaniu) zastrze-
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¿onego w zgodzie z art. 80 ust. 1 i 2 p.z.p. „czasu aukcji”. Nie powinno
siê tu stosowaæ art. 93 ust. 1 pkt 3 p.z.p. o uniewa¿nieniu postêpowania
(obecnie odnosi siê on wyraŸnie tylko do aukcji samodzielnej typu licytacyjnego) ani tym bardziej przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., poniewa¿
brak post¹pieñ nie jest wad¹ procedury, chyba ¿e niezale¿nie od tej
okolicznoœci ujawni siê inna, rzeczywista przyczyna uniewa¿nienia postêpowania. W konsekwencji, w razie ca³kowitego braku post¹pieñ wyborem powinna byæ objêta oferta najkorzystniejsza wed³ug wstêpnej oceny
ofert przetargowych. Poœrednio mo¿na o tym wnioskowaæ równie¿
z art. 91b ust. 4 p.z.p. zastrzegaj¹cego, ¿e sposób oceny ofert w toku
aukcji powinien obejmowaæ przeliczanie post¹pieñ na punktow¹ ocenê
ka¿dej z utrzymuj¹cych siê przy przetargu oferty, z uwzglêdnieniem
punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.
W zwi¹zku z powy¿szym nie bardzo wiadomo, na czym ma polegaæ
wskazanie „warunków zamkniêcia aukcji elektronicznej”. Jeœli zgodnie
z art. 91c ust. 1 aukcjê rozumie siê wy³¹cznie jako proces, w ramach
którego zainteresowani wykonawcy w trybie bezpoœredniego po³¹czenia
z w³aœciw¹ stron¹ internetow¹ sk³adaj¹ kolejne, korzystniejsze post¹pienia
podlegaj¹ce automatycznej ocenie i klasyfikacji18, zamkniêcia aukcji nie
mo¿na wi¹zaæ bezpoœrednio z wyborem oferty, do którego dochodzi
przecie¿ w wyniku zakoñczenia tego etapu procedury. Okreœlenie „warunki” sugeruje zastrze¿enie pewnych wymogów prawnych warunkuj¹cych mo¿liwoœæ zakoñczenia aukcji, podczas gdy z ustawy, a tak¿e
z okolicznoœci towarzysz¹cych tej procedurze nie wynika, aby mog³o
liczyæ siê coœ wiêcej ni¿ zwyk³y up³yw czasu poci¹gaj¹cy automatyczne
wygaœniêcie mo¿liwoœci sk³adania nowych propozycji. Nie da siê zaœ
wykluczyæ jakichœ warunków technicznych zwi¹zanych z up³ywem „czasu
aukcji” i obs³ug¹ sk³adanych przez konkurentów oœwiadczeñ.

Przebieg aukcji
Po zakoñczeniu wstêpnej oceny ofert w zwyk³ym trybie przetargowym zamawiaj¹cy zaprasza drog¹ elektroniczn¹ wszystkich wykonaw18
Zgodnie z art. 91c ust. 1 p.z.p. w toku aukcji konkurenci sk³adaj¹ swoje „post¹pienia” za pomoc¹ formularza zamieszczonego na stronie internetowej, umo¿liwiaj¹cego
wprowadzenie niezbêdnych danych w trybie bezpoœredniego po³¹czenia z t¹ stron¹.
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ców, którzy z³o¿yli oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu. W zaproszeniu,
oprócz uzupe³niaj¹cych warunków zamówienia, zamawiaj¹cy podaje wykonawcom pozycje z³o¿onych przez nich ofert (tzw. pozycjê rankingow¹)
i otrzyman¹ punktacjê, co usprawiedliwione jest wielostronnym charakterem postêpowania i ochron¹ uczciwej konkurencji.
Otwarcie aukcji musi nast¹piæ w terminie okreœlonym w og³oszeniu
pod rygorem odpowiedzialnoœci odszkodowawczej. Jeœli przeprowadzenie aukcji zlecono innej osobie (art. 15 p.z.p.), zamawiaj¹cy przekazuje
wyniki wstêpnej oceny ofert przetargowych wraz z niezbêdnymi danymi
rejestracyjnymi. Przed samym otwarciem aukcji zazwyczaj konieczne jest
sprawdzenie funkcjonowania urz¹dzeñ informatycznych i bezpoœredniego
po³¹czenia ze stron¹ internetow¹, na której bêdzie siê toczyæ postêpowanie
porównawcze. Tradycyjnego „wywo³ania” aukcji dokonuje siê przez
oœwiadczenie wskazuj¹ce na przedmiot aukcji i wartoœæ minimalnego
post¹pienia z wezwaniem oferentów do dalszej konkurencji. Z uwagi na
potrzebê zapewnienia poufnoœci danych personalnych konkurentów stosuje siê zastêpczy sposób ich identyfikacji na potrzeby eliminacji, a¿ do
momentu zamkniêcia aukcji nie ujawnia siê informacji umo¿liwiaj¹cych
identyfikacjê oœwiadczeñ sk³adanych przez poszczególnych wykonawców. Prowadz¹cy aukcjê i konkurenci od momentu otwarcia do momentu
zamkniêcia aukcji przekazuj¹ oœwiadczenia i inne informacje wy³¹cznie
drog¹ elektroniczn¹ (art. 77 p.z.p.). Jednak¿e oœwiadczenia zawieraj¹ce
tzw. post¹pienia musz¹ byæ – jak ju¿ wspomniano – opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nieodwo³alne „post¹pienia” podlegaj¹
automatycznej ocenie i klasyfikacji zapewniaj¹cej szybkoœæ i sprawnoœæ
eliminacji. Wynik porównania ofert (ranking) ma donios³e znaczenie
praktyczne (pobudza konkurencjê), st¹d czas na dorêczenie, ocenê i klasyfikacjê jednego oœwiadczenia oraz na przekazanie informacji „zwrotnej”
nie powinien przekraczaæ ³¹cznie 1-1,5 min.
W toku aukcji zamawiaj¹cy na bie¿¹co przekazuje indywidualnie ka¿demu
wykonawcy informacjê o pozycji z³o¿onej przez niego oferty i otrzymanej
punktacji oraz punktacji oferty najkorzystniejszej. W pe³ni skuteczna od
pocz¹tku oferta wykonawcy przestaje wi¹zaæ w zakresie, w jakim z³o¿y
on korzystniejsz¹ ofertê w toku aukcji. Skutkuje zaœ zmieniona propozycja
cz¹stkowa, st¹d jednolicie postrzegany termin zwi¹zania ofert¹ nie ulega
przerwaniu. W zakresie ewentualnych podstaw odrzucenia „oœwiadczenia
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o post¹pieniu” ogólne unormowanie odrzucenia oferty w toku aukcji jest
bezprzedmiotowe i dlatego zastosowanie art. 89 p.z.p. w tym etapie
postêpowania podlega wy³¹czeniu. Nie oznacza to wszak¿e przyzwolenia
na dowolnoœæ, wszystkie bowiem czynnoœci zapadaj¹ce w trakcie aukcji
maj¹ wykonawczy charakter wzglêdem stosunku przetargowo-aukcyjnego. W literaturze podkreœla siê, ¿e mo¿na stosunkowo ³atwo zapobiegaæ
uchybieniom, zw³aszcza w zakresie przestrzegania minimalnej wartoœci
post¹pienia, instaluj¹c odpowiednie (zapewniaj¹ce w³aœciwe wype³nienie
formularza) oprogramowanie, które powinno uniemo¿liwiaæ z³o¿enie nieprawid³owego oœwiadczenia woli19.

Skutki zakoñczenia aukcji uzupe³niaj¹cej
Analizowane postêpowanie porównawcze w zakresie wielu równolegle wi¹¿¹cych ofert nie mo¿e prowadziæ do automatycznego udzielenia
przybicia ostatniej ofercie20. Zamkniêcie aukcji uzupe³niaj¹cej otwiera jedynie drogê do wyboru oferty najkorzystniejszej na zasadach w³aœciwych
dla przetargu. W bezpoœrednim zwi¹zku z wyborem oferty mo¿liwe jest
tak¿e jej odrzucenie, zw³aszcza jeœli charakteryzuje siê ona nadmiernym
obni¿eniem ceny, która sta³a siê cen¹ ra¿¹co nisk¹ w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p.). Ujawniæ siê mo¿e te¿
podstawa do uniewa¿nienia postêpowania, np., gdy cena najkorzystniejszej oferty przewy¿sza kwotê, któr¹ zamawiaj¹cy mo¿e przeznaczyæ na
sfinansowanie zamówienia21.
Wybór oferty w znaczeniu prawnym polega na z³o¿eniu oœwiadczenia
zwyciêskiemu oferentowi w po³¹czeniu z przyjêciem jego oferty, pozosta³ym konkurentom nale¿y siê zaœ zawiadomienie (art. 92 ust. 1 p.z.p.).
Akt wyboru oferty uzasadnia bowiem w œwietle art. 703 § 3 k.c. obowi¹zek jej przyjêcia. Niezale¿nie od tego odpowiednio stosowany art. 80
ust. 2 p.z.p. wymaga, aby zamawiaj¹cy bezpoœrednio po zamkniêciu
aukcji poda³, pod ustalonym w og³oszeniu o zamówieniu adresem internetowym: nazwê (firmê) oraz adres wykonawcy, którego ofertê wybrano.

19
20
21
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Por. A. S o ³ t y s i ñ s k a, Europejskie prawo..., s. 432.
R. S z o s t a k, Aukcja elektroniczna..., s. 128 i nast.
Tam¿e, s. 10 i nast.
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Zamawiaj¹cy i zwyciêski oferent maj¹ obowi¹zek zawarcia umowy
finalnej w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze
oferty, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem ogólnego terminu zwi¹zania
ofert¹. Wed³ug dominuj¹cego pogl¹du Ÿród³em tego dwustronnego obowi¹zku zawarcia umowy jest umowa przejœciowa, zbli¿ona do umowy
przedwstêpnej22. Przepis art. 702 § 3 k.c. wy³¹cza przewidziane w art. 390
§ 2 k.c. ograniczenie w zakresie realizacji silniejszego skutku umowy
przedwstêpnej, poniewa¿ roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej
mo¿e byæ dochodzone przed s¹dem bez wzglêdu na to, czy umowa
nawi¹zana w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej czyni zadoœæ
szczególnym wymaganiom ustawowym, od których zale¿y wa¿noœæ
umowy docelowej. Odroczenie zawarcia umowy o zamówienie publiczne
podyktowane zosta³o kilkoma potrzebami:
1) stworzenia dogodnej sytuacji do ostatecznego upewnienia siê o bezpieczeñstwie transakcji ze strony zamawiaj¹cego,
2) stworzenia mo¿liwoœci oprotestowania rezultatu postêpowania przez
niezadowolonych konkurentów (art. 180 p.z.p.) oraz do przeprowadzenia
tzw. uprzedniej kontroli administracyjnej przebiegu procedury przez Prezesa
UZP (art. 167 p.z.p.),
3) umo¿liwienia ustanowienia wymaganego zabezpieczenia nale¿ytego
wykonania zamówienia, które jest elementem konstytutywnym umowy
o zamówienie publiczne (art. 94 ust. 2 p.z.p.).
Dlatego, jeœli zwyciêski oferent uchyla siê od zawarcia umowy przyrzeczonej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia, zamawiaj¹cy odstêpuje od obligu kreuj¹cego obowi¹zek kontraktowania, zatrzymuj¹c wadium (lub dochodzi jego zaspokojenia od gwaranta) oraz wybiera ofertê
najkorzystniejsz¹ spoœród pozosta³ych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba ¿e zachodz¹ przes³anki do uniewa¿nienia postê-

22
Por. zw³aszcza J. R a j s k i, Aukcja i przetarg w ujêciu znowelizowanych przepisów
kodeksu cywilnego, PPH 2003, nr 5, s. 8; Cz. ¯ u ³ a w s k a, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia: Zobowi¹zania, t. I, Warszawa 2005, s. 166; A. B r z o z o w s k i,
Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Warszawa 2004, s. 281-282 oraz R. S z o s t a k, Przetarg
nieograniczony..., s. 163-164. Na konstrukcjê wykluczaj¹c¹ zastosowanie przepisów
w umowie wskazuje zaœ S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza: Czêœæ ogólna, Warszawa 2004, s. 313.
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powania (art. 46 ust. 5 i 94 ust. 2 p.z.p.). W razie braku zastrze¿enia
wadium, przy udzielaniu drobnych zamówieñ publicznych zamawiaj¹cy
mo¿e dochodziæ odszkodowania. Jeœli zaœ od zawarcia umowy uchyla
siê sam zamawiaj¹cy, zawiedziony oferent mo¿e dochodziæ zawarcia
umowy b¹dŸ ¿¹daæ zap³aty podwójnego wadium albo naprawienia szkody
(art. 704 § 2 k.c.).
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