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A G N I E S Z K A M A T U S I A K

ZAGADNIENIA WST¢PNE

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych1, w Êlad za po-
przednio obowiàzujàcà ustawà z dnia 29 stycznia
2004 r.2, umo˝liwia zamawiajàcemu uwzgl´dnienie
odwo∏ania wniesionego przez podmiot, o którym
mowa w 505 Pzp. Instytucja uwzgl´dnienia odwo∏a-
nia przez zamawiajàcego zosta∏a uregulowana w art.
522 i 523 Pzp.

Zamawiajàcy w zale˝noÊci od oceny zasadnoÊci
poszczególnych zarzutów odwo∏ania ma mo˝li-
woÊç uwzgl´dnienia odwo∏ania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci. Zamawiajàcy, podejmujàc decyzj´
o uwzgl´dnieniu zarzutów odwo∏ania, czy to
w ca∏oÊci, czy w cz´Êci, zobowiàzany jest poin-
formowaç o tym KIO. W praktyce odbywa si´ to
w odpowiedzi na odwo∏anie.

Wa˝ne jest, aby wola uwzgl´dnienia w ca∏oÊci lub
w cz´Êci zarzutów przedstawionych w odwo∏aniu
zosta∏a wyra˝ona w sposób niebudzàcy wàtpliwo-
Êci. Z czynnoÊcià tà wià˝à si´ bowiem okreÊlone
skutki.

UWZGL¢DNIENIE ODWO¸ANIA W CA¸OÂCI

Po otrzymaniu kopii odwo∏ania od od-
wo∏ujàcego stosownie do art. 514 ust. 2 Pzp, zama-
wiajàcy zobowiàzany jest dokonaç oceny jego zasad-
noÊci.

Odwo∏anie winno zawieraç m.in. zwi´z∏e przedsta-
wienie zarzutów. To one bowiem w pierwszej kolej-
noÊci podlegajà badaniu przez zamawiajàcego
w kontekÊcie dokonanych przez niego czynnoÊci za-
skar˝onych w odwo∏aniu. W przypadku gdy w opinii
zamawiajàcego wszystkie zarzuty znajdà potwier-
dzenie, zamawiajàcy mo˝e takie odwo∏anie uwzgl´d-
niç, tym samym potwierdzajàc jego zasadnoÊç.

CzynnoÊç uwzgl´dnienia odwo∏ania
ma donios∏e skutki, nie tylko materialne, takie,
jak: koniecznoÊç wykonania, powtórzenia lub

Art. 522 ust. 1

Art. 514 ust. 2

uniewa˝nienia czynnoÊci w post´powaniu
o udzielenie zamówienia, ale i procesowe: KIO
mo˝e umorzyç post´powanie odwo∏awcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecnoÊci stron
oraz uczestników post´powania. Skutki te wy-
stàpià, o ile w post´powaniu odwo∏awczym po
stronie zamawiajàcego nie przystàpi∏ w terminie
˝aden wykonawca.

Izba umorzy post´powanie odwo∏aw-
cze, a zamawiajàcy wykona, powtórzy lub uniewa˝ni
czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia,
zgodnie z ˝àdaniem zawartym w odwo∏aniu rów-
nie˝, je˝eli uczestnik post´powania odwo∏awczego,
który przystàpi∏ do post´powania po stronie zama-
wiajàcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzgl´dnie-
nia przez zamawiajàcego w ca∏oÊci zarzutów przed-
stawionych w odwo∏aniu. Wynika to wprost z dyspo-
zycji art. 522 ust. 2 Pzp.

Zamawiajàcy zatem konstruktywnie, bez ˝adnych
konsekwencji i z korzyÊcià dla legalnoÊci prowa-
dzonego post´powania o udzielenie zamówienia
publicznego mo˝e przyznaç si´ do pope∏nionych
w post´powaniu niezgodnoÊci z Pzp, czyniàc to
zresztà konstruktywnie bez okreÊlonych obcià˝eƒ fi-
nansowych dla wykonawcy sk∏adajàcego odwo∏anie.

UWZGL¢DNIENIE ODWO¸ANIA
W CZ¢ÂCI

W sytuacji gdy zamawiajàcy, po zapo-
znaniu si´ z odwo∏aniem, zgadza si´ w cz´Êci z za-
rzutami odwo∏ania, przys∏uguje mu prawo uwzgl´d-
nienia odwo∏ania w cz´Êci. Umorzenie post´powania
odwo∏awczego w takiej sytuacji b´dzie mo˝liwe pod
kilkoma warunkami, tj. gdy ∏àcznie zostanà spe∏nio-
ne nast´pujàce przes∏anki:

Art. 522 ust. 3

Art. 522 ust. 2

Uwzgl´dnienie odwo∏ania przez zamawiajàcego
– skutki materialne i procesowe

AGNIESZKA MATUSIAK

1 Ustawa z dnia 11 wrzeÊnia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
dalej: „Pzp”.
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.
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1) zamawiajàcy uwzgl´dni cz´Êç zarzutów;

2) odwo∏ujàcy wycofa odwo∏anie w pozosta∏ym za-
kresie, tj. w zakresie pozosta∏ych, nieuwzgl´dnio-
nych przez zamawiajàcego zarzutów;

3) po stronie zamawiajàcego nie przystàpi∏ ˝aden
wykonawca albo wykonawca, który przystàpi∏ po
stronie zamawiajàcego, nie wniós∏ sprzeciwu wo-
bec uwzgl´dnienia cz´Êci zarzutów.

Po umorzeniu post´powania zamawiajàcy b´dzie zo-
bowiàzany wykonaç, powtórzyç lub uniewa˝niç
czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z ˝àdaniem zawartym w odwo∏aniu w zakre-
sie uwzgl´dnionych zarzutów.

Inna w skutkach, szczególnie proce-
sowych, b´dzie sytuacja, gdy odwo∏ujàcy pomi-
mo uwzgl´dnienia cz´Êci zarzutów odwo∏ania
przez zamawiajàcego, podtrzyma pozosta∏e zarzuty.
Wówczas KIO rozpozna pozosta∏e zarzuty odwo∏a-
nia.

Zgodnie bowiem z art. 522 ust. 4 Pzp w przy-
padku uwzgl´dnienia przez zamawiajàcego
cz´Êci zarzutów przedstawionych w odwo∏a-
niu, Izba mo˝e umorzyç post´powanie odwo-
∏awcze w cz´Êci dotyczàcej tych zarzutów, pod
warunkiem ˝e w post´powaniu odwo∏awczym
po stronie zamawiajàcego nie przystàpi∏ w ter-
minie ˝aden wykonawca albo wykonawca, któ-
ry przystàpi∏ po stronie zamawiajàcego, nie
wniós∏ sprzeciwu wobec uwzgl´dnienia tych
zarzutów.

Natomiast zamawiajàcy wykona, powtórzy lub unie-
wa˝ni czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia, zgodnie z ˝àdaniem zawartym w odwo∏aniu
w zakresie uwzgl´dnionych zarzutów, jeÊli KIO w tej
cz´Êci umorzy post´powanie.

OBOWIÑZKI ZAMAWIAJÑCEGO

Zamawiajàcy, uwzgl´dniajàc w ca∏oÊci lub w cz´Êci
zarzuty odwo∏ania, po tym jak KIO umorzy post´po-
wanie odwo∏awcze w ca∏oÊci lub w cz´Êci, b´dzie
musia∏ wykonaç, powtórzyç lub uniewa˝niç czynno-
Êci w post´powaniu o udzielenie zamówienia zgod-
nie z ˝àdaniem zawartym w odwo∏aniu, aby dopro-
wadziç post´powanie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego do zgodnoÊci z Pzp.

Art. 522 ust. 2 i 3

Art. 522 ust. 4

Istotà tych czynnoÊci zamawiajà-
cego jest zgodnoÊç z ˝àdaniem odwo∏ujàcego zawar-
tym w uwzgl´dnionym odwo∏aniu. Jednym z wymo-
gów formalnych ka˝dego odwo∏ania jest bowiem
wskazanie ˝àdania co do sposobu rozstrzygni´cia od-
wo∏ania.

Zauwa˝enia jednak wymaga, ˝e jakkolwiek zamawia-
jàcy jest zwiàzany dyspozytywnà czynnoÊcià uwzgl´d-
nienia zarzutów odwo∏ania, to winien wykonaç w ra-
mach tego uwzgl´dnienia czynnoÊci w zakresie
i w granicach, jakie stawiajà przepisy prawa i jakie sà
dopuszczalne w ustalonym stanie faktycznym.

W przypadku konfliktu pomi´dzy obowiàzkiem
wynikajàcym z art. 522 ust. 1 zd. 2 Pzp (wykona-
nia, powtórzenia lub uniewa˝nienia czynnoÊci
w post´powaniu o udzielenie zamówienia zgod-
nie z ˝àdaniem zawartym w odwo∏aniu) a prze-
konaniem zamawiajàcego, ˝e wykonanie tego
obowiàzku doprowadzi do niezgodnoÊci z pra-
wem przyrzeczonej do wykonania czynnoÊci,
prawid∏owoÊç post´powania o udzielenie zamó-
wienia powinna byç dla niego nadrz´dna.

Oceniajàc t´ sytuacj´, zamawiajàcy mu-
si mieç na uwadze, ˝e czynnoÊci podejmowane przez
niego w post´powaniu o udzielenie zamówienia sà
czynnoÊciami zmierzajàcymi do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego i nie sà one pozo-
stawione pe∏nej swobodzie. W zwiàzku z tym, ˝e prze-
pisy Pzp sà przepisami bezwzgl´dnie obowiàzujàcymi,
zamawiajàcy nie ma pe∏nej swobody w zakresie pro-
cesu decyzyjnego co do tego, z którym wykonawcà
zawrze umow´ w sprawie zamówienia publicznego.

Zwróciç nale˝y równie˝ uwag´ na dyspozy-
cj´ art. 522 Pzp. Literalne brzmienie tego przepisu
wskazuje, ˝e uwzgl´dnienie odwo∏ania przez zama-
wiajàcego dotyczy zarzutów, a nie ˝àdaƒ odwo∏ania.
Obowiàzek wykonania ˝àdaƒ odwo∏ania musi zatem
byç postrzegany w odniesieniu do podniesionych
w konkretnym odwo∏aniu zarzutów. W jednym z wy-
roków KIO wskaza∏a, ˝e „przepis ten ma charakter
formalny i jest elementem procedury zarówno post´-
powania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
i post´powania odwo∏awczego. Jest swoistym wska-
zaniem sposobu dzia∏ania zamawiajàcego, który
uwzgl´dnia zarzuty odwo∏ania i dokonuje czynnoÊci
zgodnie z ˝àdaniami”3.

Art. 522

Art. 516 ust. 1 pkt 9

Art. 17 ust. 2
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3 Wyrok KIO z 3 lutego 2021 r., sygn. akt KIO 20/21.
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To czy zamawiajàcy wykonujàc, powtarza-
jàc czy uniewa˝niajàc czynnoÊci w post´powaniu
uczyni to zgodnie czy te˝ nie z ˝àdaniami odwo∏ania
b´dzie mia∏o wp∏yw na losy ewentualnego wniesio-
nego na te czynnoÊci odwo∏ania. Zgodnie z art. 527
Pzp na czynnoÊç zamawiajàcego, którà wykona∏
zgodnie z ˝àdaniem zawartym w odwo∏aniu (w przy-
padku uwzgl´dnienia zarzutów odwo∏ania), odwo∏u-
jàcemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art.
524 Pzp nie przys∏ugujà Êrodki ochrony prawnej.

Wniesienie odwo∏ania, które doty-
czy czynnoÊci wykonanych przez zamawiajàce-
go zgodnie z ˝àdaniem zawartym w odwo∏aniu
na skutek uwzgl´dnienia zarzutów poprzednie-
go odwo∏ania, spowoduje koniecznoÊç jego od-
rzucenia na podstawie art. 528 pkt 5 Pzp.

Dla zobrazowania omawianej sytuacji mo˝na wska-
zaç, ˝e np. gdy oferta wykonawcy zosta∏a odrzucona
na skutek czynnoÊci wykonanej przez zamawiajàce-
go zgodnie ˝àdaniem odwo∏ania na skutek uwzgl´d-
nienia odwo∏ania, przy braku wniesienia przez tego
wykonawc´ sprzeciwu wobec uwzgl´dnienia zarzu-
tów, nie b´dzie on móg∏ kwestionowaç czynnoÊci
odrzucenia jego oferty poprzez wniesienie nowego
odwo∏ania na t´ czynnoÊç odrzucenia oferty. JeÊli na-
wet to uczyni, to takie odwo∏anie b´dzie podlega∏o
odrzuceniu.

Z kolei fakt niedokonania przez zamawiajàcego
czynnoÊci zgodnie z ˝àdaniem odwo∏ania skut-
kuje prawem do wniesienia przez wykonawc´
kolejnego odwo∏ania na wykonanà przez zama-
wiajàcego nowà czynnoÊç i jego merytorycznym
rozpatrzeniem przez KIO.

Dla przyk∏adu, jeÊli przedmiotem odwo∏ania jest po-
nowna czynnoÊç odrzucenia oferty odwo∏ujàcego
oparta na innej podstawie faktycznej, ni˝ wskazana
przy pierwszej decyzji, stanowiàcej przedmiot po-
przedniego odwo∏ania, którego zarzuty zamawiajàcy
w ca∏oÊci uwzgl´dni∏, to na czynnoÊç t´ odwo∏anie
przys∏uguje.

Tak te˝ orzek∏a KIO w wyroku z dnia 7 grudnia
2018 r.4, wskazujàc jednoczeÊnie, ˝e: „nie mo˝na bo-
wiem uto˝samiaç obecnej czynnoÊci z uniewa˝nionà
czynnoÊcià, od której skutków uchyli∏ si´ zamawiajà-
cy uwzgl´dniajàc w ca∏oÊci zarzuty podniesione
w odwo∏aniu, a decydujàcym pozostaje ustalenie, czy
nowa czynnoÊç w post´powaniu odpowiada ˝àda-
niom odwo∏ujàcego. Skoro wczeÊniej, jak i obecnie

Art. 528 pkt 5

Art. 527 odwo∏ujàcy kwestionuje istnienie uzasadnienia dla
odrzucenia jego oferty, to brak jest podstaw do uzna-
nia, i˝ czynnoÊç zamawiajàcego odpowiada ˝àda-
niom wykonawcy. W sytuacji, gdy zamawiajàcy po-
mimo uwzgl´dnienia odwo∏ania ponownie odrzuca
ofert´ nie mo˝na wywodziç, aby czynnoÊç obj´ta od-
wo∏aniem by∏a zgodna z ˝àdaniem przywrócenia tej
oferty do oceny. JednoczeÊnie nale˝y mieç na wzgl´-
dzie, i˝ wczeÊniejsze ˝àdania, których istota sprowa-
dza∏a si´ do powtórzenia czynnoÊci oceny oferty od-
wo∏ujàcego, nie zawiera∏y jednoznacznego wskaza-
nia co do wyników tych czynnoÊci. Tym samym na
nowà czynnoÊç odrzucenia oferty odwo∏ujàcego, wy-
konawcy przys∏ugiwa∏o odwo∏anie.”

SPRZECIW WOBEC UWZGL¢DNIENIA
ZARZUTÓW ODWO¸ANIA

Sytuacja procesowa komplikuje si´, jeÊli wykonawca,
który przystàpi∏ do post´powania odwo∏awczego po
stronie zamawiajàcego, z∏o˝y sprzeciw wobec uwzgl´d-
nienia zarzutów przedstawionych w odwo∏aniu.

Obowiàzkiem zamawiajàcego, w przypadku
otrzymania odwo∏ania, jest przekazanie jego kopii
innym wykonawcom uczestniczàcym w post´powa-
niu o udzielenie zamówienia. Ka˝dy z wykonawców
mo˝e zg∏osiç w terminie ustawowym przystàpienie
do post´powania odwo∏awczego wskazujàc stron´,
do której przyst´puje, stajàc si´ tym samym uczest-
nikiem post´powania odwo∏awczego.

Wykonawca, który przy∏àczy∏ si´ do
post´powania odwo∏awczego po stronie zama-
wiajàcego, mo˝e zaprotestowaç przeciwko
uwzgl´dnieniu odwo∏ania, zarówno cz´Êciowe-
mu, jak i ca∏oÊciowemu. S∏u˝y temu instytucja
sprzeciwu majàca swojà regulacj´ w art. 523
Pzp.

Jest to wyjàtek od zasady wyra˝onej
w art. 525 ust. 4 Pzp, zgodnie z którà czynnoÊci
uczestnika post´powania odwo∏awczego nie mogà
pozostawaç w sprzecznoÊci z czynnoÊciami i oÊwiad-
czeniami strony, do której przystàpi∏.

Wnoszàc sprzeciw, uczestnik post´powania nie staje
si´ stronà post´powania odwo∏awczego, jednak
przejmuje on na siebie niejako rol´ zamawiajàcego
w sporze z odwo∏ujàcym.

Art. 524

Art. 525 ust. 4

Art. 523 ust. 1

Art. 523
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W przypadku uwzgl´dnienia odwo∏ania to
przyst´pujàcy wnoszàcy sprzeciw b´dzie ponosi∏
koszty post´powania, stosownie do dyspozycji art.
575 Pzp w zwiàzku z § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporzàdze-
nia w sprawie szczegó∏owych rodzajów kosztów po-
st´powania odwo∏awczego, ich rozliczania oraz wy-
sokoÊci i sposobu pobierania wpisu od odwo∏ania.5

Sprzeciw wnosi si´ do KIO w formie
pisma procesowego sk∏adanego w formie pi-
semnej, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej lub ustnie do protoko∏u post´po-
wania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania
skierowanego przez Izb´.

WP¸YW SPRZECIWU NA POST¢POWANIE
ODWO¸AWCZE

Umorzenie post´powania odwo∏awcze-
go przez KIO, w przypadku uwzgl´dnienia zarzutów
odwo∏ania przez zamawiajàcego, uzale˝nione jest
przede wszystkim od decyzji uczestnika post´powa-
nia odwo∏awczego, który przystàpi∏ do post´powania
po stronie zamawiajàcego. JeÊli wniesie on, na zasa-
dach okreÊlonych w art. 523 ust. 1 Pzp, sprzeciw wo-
bec uwzgl´dnienia zarzutów przedstawionych w od-
wo∏aniu w ca∏oÊci albo w cz´Êci, gdy odwo∏ujàcy nie
wycofa pozosta∏ych zarzutów odwo∏ania, Izba b´dzie
zmuszona rozpoznaç odwo∏anie.

Instytucja sprzeciwu ma na celu przede wszyst-
kim ochron´ praw wykonawcy, którego sytuacji
w post´powaniu o zamówienie publiczne doty-
kaç mogà zarzuty odwo∏ania. W konsekwencji
sprzeciw zapobiega bezrefleksyjnemu uznawa-
niu przez zamawiajàcego zarzutów odwo∏ania
i umarzaniu post´powania odwo∏awczego
przez KIO bez jego merytorycznego rozstrzy-
gni´cia.

Art. 575

Art. 523 ust. 3

Art. 523 ust. 2

Dlatego te˝ fakt wniesienia sprzeciwu ma
zasadnicze znaczenie dla dalszego toku post´powa-
nia oraz dla samego uczestnika post´powania,
z uwagi na konsekwencje, o których mowa w art.
527 Pzp zwiàzane z brakiem mo˝liwoÊci korzystania
ze Êrodków ochrony prawnej na nowe czynnoÊci, wy-
konane zgodnie z ˝àdaniem zawartym w odwo∏aniu.

JednoczeÊnie te˝ wniesienie sprzeciwu
ma znaczenie dla wykonawcy przyst´pujàcego do
post´powania odwo∏awczego po stronie zamawiajà-
cego z perspektywy obcià˝enia kosztami post´powa-
nia odwo∏awczego. Szczegó∏owe zasady w tym
wzgl´dzie zosta∏y okreÊlone w przepisach ustawy
(art. 574 i 575 Pzp) a przede wszystkim rozporzà-
dzenia ws. kosztów post´powania (§ 7 ust. 1 i 2 roz-
porzàdzenia). Wa˝ne jest w tym zakresie to kiedy na-
st´puje uwzgl´dnienie odwo∏ania (przed otwarciem
rozprawy czy po tym fakcie) i czy mamy do czynie-
nia z uwzgl´dnieniem w ca∏oÊci zarzutów odwo∏ania
czy te˝ w cz´Êci.

5 Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. (Dz. U. poz. 2437); dalej „rozporzàdzenie ws. kosztów”.

Art. 527

Art. 574–576
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