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Wka˝dym przypadku granicà dopusz-
czalnych poprawek oraz wyjaÊnieƒ tre-
Êci oferty jest brak mo˝liwoÊci jej zmia-

ny. Na etapie badania ofert treÊç oferty nie mo˝e
zostaç zmieniona w celu doprowadzenia jej do
zgodnoÊci z oczekiwaniami zamawiajàcego.

INSTRUMENTY S¸U˚ÑCE
KORYGOWANIU B¸¢DÓW W OFERTACH
WYKONAWCÓW

WyjaÊnianie treÊci oferty

Zamawiajàcy dokonuje badania i oceny ofert w opar-
ciu o wymagania opisane w dokumentach zamówie-

nia, przez które nale˝y rozumieç dokumenty sporzà-
dzone przez zamawiajàcego lub dokumenty, do któ-
rych zamawiajàcy odwo∏uje si´, inne ni˝ og∏oszenie,
s∏u˝àce do okreÊlenia lub opisania warunków zamó-
wienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia
oraz opis potrzeb i wymagaƒ (art. 7 pkt 3).

Oferty badane sà w kontekÊcie m.in. przes∏anek odrzu-
cenia okreÊlonych w art. 226. W toku badania zama-
wiajàcy dokonuje analizy treÊci oferty, czyli treÊci zobo-
wiàzania wykonawcy, pod kàtem spe∏nienia, w szcze-
gólnoÊci, wymagaƒ zamawiajàcego dotyczàcych przed-
miotu zamówienia okreÊlonych na poziomie minimal-
nym, a tak˝e ich podwy˝szonego poziomu lub dodatko-
wych cech zaoferowanych bàdê innych elementów
ocenianych w ramach kryteriów oceny ofert.

Na tym etapie mogà pojawiç si´ wàtpliwoÊci,
które zamawiajàcy uprawniony jest (a w niektó-
rych przypadkach zobowiàzany) usunàç, zwraca-
jàc si´ do wykonawcy o z∏o˝enie odpowiednich
wyjaÊnieƒ treÊci oferty. Uprawnienie takie wynika
z art. 223 ust. 1.
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Korygowanie b∏´dów w ofertach
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TreÊç oferty z∏o˝onej w post´powaniu
o udzielenie zamówienia, co do zasady,
pozostaje niezmienna, z pewnymi wyjàtkami,
wynikajàcymi z Prawa zamówieƒ publicznych.
Ustawodawca wprowadzi∏ pewne rozwiàzania,
dzi´ki którym drobne b∏´dy, pomy∏ki
lub niejasnoÊci w treÊci oferty mogà byç
poprawiane lub wyjaÊniane.
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Zgodnie z jego brzmieniem w toku badania i oceny
ofert zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wy-
jaÊnieƒ dotyczàcych treÊci z∏o˝onych ofert oraz
przedmiotowych Êrodków dowodowych lub innych
sk∏adanych dokumentów lub oÊwiadczeƒ. Niedo-
puszczalne jest prowadzenie mi´dzy zamawiajàcym
a wykonawcà negocjacji dotyczàcych z∏o˝onej oferty
oraz, z uwzgl´dnieniem art. 223 ust. 2 (poprawianie
omy∏ek) i art. 187 (uszczegó∏owienie, wyjaÊnienie
i ulepszenie treÊci ofert w trybie dialogu konkuren-
cyjnego), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treÊci.

Co do zasady, rolà art. 223 ust. 1 jest ustalenie
treÊci oÊwiadczenia woli wykonawcy zawartego
w ofercie, które zosta∏o sformu∏owane niedok∏ad-
nie, niejasno lub zosta∏o przypadkowo zniekszta∏-
cone.

Instytucja wyjaÊnienia oferty nie mo˝e zatem prowa-
dziç do zmiany jej treÊci, co jasno wynika z brzmie-
nia tego przepisu. Zmianà treÊci oferty b´dzie np.
wprowadzenie do niej zapisów, które majà istotne
znaczenie dla jej pozytywnej oceny. WyjaÊnienia
w trybie tego przepisu powinny jednak w ka˝dym
przypadku byç dzia∏aniem racjonalnym i celowym,
gdy˝ ich przeprowadzenie nie jest celem samym
w sobie1.

W wyroku z dnia 27 sierpnia 2021 r.2 KIO podkreÊli∏a,
˝e wezwanie wykonawcy do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ treÊci
oferty na podstawie art. 223 ust. 1 mo˝e dotyczyç wy-
∏àcznie treÊci zawartej w ofercie (tj. wskazanie sposo-
bu jej rozumienia). WyjaÊnienie treÊci oferty nie mo˝e
natomiast prowadziç do wprowadzenia do oferty no-
wych treÊci, które nie by∏y w niej zawarte.

Z przepisu art. 223 ust. 1 nie wynika jednak, aby za-
mawiajàcy w ka˝dej sytuacji wskazujàcej na wàtpli-
woÊci co do treÊci z∏o˝onej oferty by∏ zobowiàzany do
wyst´powania do wykonawcy z ˝àdaniem z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ. Ustawodawca takiego wymogu nie posta-
wi∏, nie okreÊli∏ równie˝ przyk∏adowego katalogu
spraw, o których wyjaÊnienie zamawiajàcy móg∏by
zwracaç si´ do wykonawcy. Pozostawi∏ zamawiajàce-
mu swobod´ w ustaleniu, kiedy takie wàtpliwoÊci co
do treÊci z∏o˝onej oferty wyst´pujà.

Uzasadnione wydaje si´ postawienie tezy, zgod-
nie z którà zamawiajàcy b´dzie uprawniony,
a niekiedy zobowiàzany wyjaÊniç treÊç oferty
w sytuacji, kiedy zamierza odrzuciç z∏o˝onà ofer-
t´ z powodu jej niezgodnoÊci z warunkami zamó-
wienia (art. 226 ust. 1 pkt 5).

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w cytowanym
ju˝ wyroku KIO z dnia 27 sierpnia 2021 r.3, w którym
kategorycznie wskazano, ˝e odrzucenie oferty na tej
podstawie wymaga uprzedniego rozwa˝enia przez za-
mawiajàcego, czy stwierdzona niezgodnoÊç oferty
z warunkami zamówienia nie stanowi omy∏ki podle-
gajàcej poprawieniu zgodnie z art. 223 ust. 2 lub nie
powinno mieç miejsce umo˝liwienie wykonawcy z∏o˝e-
nia wyjaÊnieƒ zgodnie z przepisem art. 223 ust. 1.

W orzecznictwie KIO zwraca si´ uwag´ na istotnà
kwesti´ zwiàzanà ze stosowaniem art. 223 ust. 1.
Otó˝, jak zauwa˝y∏a KIO w wyroku z dnia 27 lipca
2021 r.4, brzmienie tego przepisu nie daje podstaw do
twierdzenia o dopuszczalnoÊci jedynie jednokrotnego
wezwania wykonawcy do wyjaÊnienia treÊci jego ofer-
ty. Nie ogranicza tak˝e w jakikolwiek sposób przy-
czyn, dla których ponowne wezwanie mo˝e kierowaç
zamawiajàcy. Wynika to równie˝ z istoty i celu tego
przepisu, jakim jest ustalenie treÊci oÊwiadczenia wo-
li wykonawcy zawartego w ofercie sformu∏owanego
w taki sposób, ˝e mo˝e ono budziç wàtpliwoÊci u za-
mawiajàcego.

WyjaÊnienie treÊci oferty nie mo˝e prowadziç do
wprowadzenia do oferty nowych treÊci, które nie
by∏y w niej zawarte.

Przyk∏adowo, jeÊli zamawiajàcy w dokumentach za-
mówienia wymaga∏ podania w ofercie oprócz nazwy
producenta równie˝ modelu oferowanego urzàdzenia,
a w ofercie brak b´dzie takiej informacji, w ramach
procedury okreÊlonej w art. 223 ust. 1 nie mo˝e dojÊç
do uzupe∏nienia tej informacji.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

1 tak np. KIO w wyroku z dnia 26 lutego 2021 r., KIO 389/21.
2 KIO 1962/21.
3 KIO 1962/21.
4 KIO 2028/21.
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Poprawianie omy∏ek

W art. 223 ust. 2 na∏o˝ono na zamawiajàcego obowià-
zek poprawienia w ofercie oczywistych omy∏ek pisar-
skich, oczywistych omy∏ek rachunkowych oraz in-
nych omy∏ek polegajàcych na niezgodnoÊci oferty
z dokumentami zamówienia, niepowodujàcych istot-
nych zmian w treÊci oferty.

Je˝eli wi´c wystàpi jedna z wy˝ej wskazanych
omy∏ek w ofercie wykonawcy, obowiàzkiem za-
mawiajàcego jest jej poprawienie oraz zawiado-
mienie wykonawcy, którego oferta zosta∏a popra-
wiona. Katalog mo˝liwych do poprawienia omy-
∏ek jest katalogiem zamkni´tym.

Przez omy∏k´ pisarskà uznaje si´ niezamierzonà nie-
dok∏adnoÊç nasuwajàcà si´ ka˝demu, bez przeprowa-
dzania dodatkowych ustaleƒ, np. b∏àd literowy, wi-
doczne niezamierzone opuszczenie wyrazu czy inny
b∏àd, wynikajàcy z przeoczenia lub innej wady proce-
su myÊlowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchy-
bieniem merytorycznym5.

Za oczywistà uznaje si´ omy∏k´, która jest wyraênie
zauwa˝alna, nie budzi wàtpliwoÊci i jest mo˝liwa do
poprawy w jeden sposób, bez potrzeby dokonywania
przez zamawiajàcego dodatkowych ustaleƒ, czy pozy-
skiwania wyjaÊnieƒ od wykonawcy. Oczywista omy∏-
ka pisarska dotyczy zatem takich b∏´dów, które sà ∏a-
twe do zauwa˝enia, a oczywistoÊç omy∏ki, rozumianej
jako okreÊlona niedok∏adnoÊç, nasuwa si´ ka˝demu.

Mo˝e to byç b∏àd pisarski, logiczny, przypadkowe
przeoczenia lub inna niedok∏adnoÊç, która nasuwa si´
ka˝demu, a przez dokonanie poprawy tej omy∏ki, w∏a-
Êciwy sens oÊwiadczenia pozostaje bez zmian6. Popra-
wa omy∏ki ma w istocie polegaç na wprowadzeniu
przez zamawiajàcego zmian skutkujàcych przywróce-
niem zamierzonego brzmienia, w miejsce omy∏kowe-
go. Poprawa omy∏ki nie mo˝e doprowadziç do zaofe-
rowania przez wykonawc´ innego przedmiotu zamó-
wienia, a tym samym do zmiany jego oÊwiadczenia
woli wyra˝onego w treÊci oferty.

Poprawienie w ofercie oczywistych omy∏ek ra-
chunkowych b´dzie z kolei mo˝liwe po ustaleniu,

˝e nieprawid∏owoÊç powsta∏a w wyniku omy∏ki,
omy∏ka ta polega wy∏àcznie na b∏´dnym przepro-
wadzeniu dzia∏aƒ arytmetycznych, przy czym
b∏àd ten jest dostrzegalny „na pierwszy rzut oka”,
a charakter tego b∏´du i prawid∏owy wynik dzia-
∏ania arytmetycznego nie pozostawiajà ˝adnych
wàtpliwoÊci.

W wyrok KIO z dnia 11 maja 2017 r.7 wskazano, ˝e
oczywiste omy∏ki rachunkowe, to b∏´dy we wszyst-
kich dzia∏aniach arytmetycznych, które naruszajà sto-
sowanie regu∏ matematycznych. OczywistoÊç tej
omy∏ki powoduje, ˝e dla przeci´tnego cz∏owieka nie
budzi wàtpliwoÊci, ˝e wynik okreÊlonego dzia∏ania
matematycznego zosta∏ okreÊlony wadliwie. Powo-
dem tej wadliwoÊci jest omy∏ka w wykonywaniu obli-
czeƒ lub w sposobie przeprowadzenia dzia∏ania mate-
matycznego.

Dokonujàc poprawienia w ofercie wykonawcy omy∏ek
bez znaczenia pozostaje fakt co do iloÊci wprowa-
dzonych poprawek oraz ich znaczenie. Tym samym
poprawa omy∏ek rachunkowych mo˝e mieç istotny
wp∏yw na wysokoÊç zaoferowanej przez wykonawc´
ceny.

Omy∏ka rachunkowa mo˝e polegaç na nieprawid∏o-
wym zsumowaniu pozycji kosztorysu lub nieprawi-
d∏owym przemno˝eniu cen jednostkowych przez
okreÊlonà liczb´. Takà omy∏k´ b´dà równie˝ stanowi-
∏y b∏´dne zaokràglenia np. w formularzu cenowym.
Nie mo˝na natomiast poprawiç, jako omy∏ki rachun-
kowej, b∏´dnych, niezgodnych z dokumentami zamó-
wienia za∏o˝eƒ do dokonania obliczeƒ matematycz-
nych.

Ostatnià kategorià omy∏ek, które zamawiajàcy
mo˝e poprawiç w ofercie, sà tzw. inne omy∏ki.

Zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 zamawiajàcy poprawia
w ofercie inne omy∏ki polegajàce na niezgodnoÊci
oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujàce
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5 Tak wyrok SO w Gdaƒsku z 27 czerwca 2008 r., XII Ga 206/08.
6 Tak m.in. KIO w wyroku z dnia 29 lipca 2021 r., KIO 1716/21.
7 KIO 835/17.
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istotnych zmian w treÊci oferty. Przepis ten stanowi
wyjàtek od zasady, ˝e treÊç oferty po jej otwarciu nie
mo˝e ulec zmianie. Jego zastosowanie prowadzi do
zmiany treÊci oferty, co ustawodawca w tym szczegól-
nym przypadku dopuÊci∏.

Zastosowanie trybu art. 223 ust. 2 pkt 3 b´dzie mo˝li-
we pod warunkiem wystàpienia trzech przes∏anek
wymienionych w jego treÊci:

1) w ofercie musi wystàpiç niezgodnoÊç z dokumen-
tami zamówienia,

2) która powinna mieç charakter omy∏ki i

3) której poprawienie nie doprowadzi do istotnych
zmian w ofercie.

Stosujàc ten mechanizm korygowania treÊci oferty,
charakter takiej omy∏ki niezale˝nie od jej skompliko-
wania, powinien pozwalaç zamawiajàcemu na do-
konanie samodzielnej poprawy, bez ingerencji wyko-
nawcy.

Aby dokonaç poprawienia innej omy∏ki w rozu-
mieniu art. 223 ust. 2 pkt 3, zamawiajàcy musi
mieç wiedz´ w jaki sposób omy∏k´ poprawiç,
a wiedza tu musi wynikaç z postanowieƒ doku-
mentów zamówienia oraz z treÊci oferty wyko-
nawcy.

Istota omy∏ki polega na tym, ˝e jej zauwa˝enie i uzna-
nie, i˝ dana treÊç zosta∏a b∏´dnie wpisana mo˝liwe jest
bez koniecznoÊci wyst´powania do wykonawcy o in-
formacje w tym zakresie. Ponadto musi istnieç wy-
∏àcznie jeden mo˝liwy do samodzielnego ustalenia
przez zamawiajàcego sposób poprawienia oferty. Takie
stanowisko wyrazi∏a Izba w wyroku z dnia 17 paê-
dziernika 2019 r.8.

Nieco inaczej wypowiedzia∏a si´ KIO w wyroku z 13
czerwca 2017 r.9 wskazujàc, ˝e „skoro dopuszczalne
jest wyjaÊnienie treÊci z∏o˝onej oferty, dysponowa-
nie przez zamawiajàcego wszystkimi niezb´dnymi
danymi do dokonania poprawienia omy∏ek bez in-
gerencji wykonawcy nale˝y oceniaç z uwzgl´dnie-
niem informacji uzyskanych w wyniku wyjaÊnieƒ.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e z uwagi na «nieoczywisty»
charakter «innych omy∏ek», o których mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 Pzp z 2004 r. (obecnie art. 223 ust. 2
pkt 3), wezwanie do wyjaÊnieƒ mo˝e s∏u˝yç zarów-
no ustaleniu, czy i gdzie zosta∏y one pope∏nio-
ne,a tak˝e czy i w jaki sposób mogà zostaç popra-
wione”.

W orzecznictwie KIO zwraca si´ uwag´ na to, ˝e
przepis ten pomimo nieostroÊci zawartych w nim
przes∏anek oraz ocennego charakteru, zawiera ja-
snà dyrektyw´, zgodnie z którà zakres mo˝liwoÊci
poprawienia omy∏ek wykonawcy nie jest ograni-
czony rodzajem tych omy∏ek, a jedynie ich znacze-
niem dla treÊci oferty, czyli Êwiadczenia, do wyko-
nania którego zobowiàzuje si´ wykonawca sk∏ada-
jàc ofert´10.

KWESTIE PROCEDURALNE
ZWIÑZANE Z POPRAWIANIEM
OMY¸EK

Obowiàzkiem zamawiajàcego dokonujàcego
poprawienia omy∏ek (bez wzgl´du na podstaw´
jej dokonania) jest zawiadomienie o tym fakcie
wykonawcy, w którego ofercie dokonano po-
prawki.

Dodatkowo w przypadku, o którym mowa w art. 223
ust. 2 pkt 3, zamawiajàcy wyznacza wykonawcy od-
powiedni termin na wyra˝enie zgody na poprawie-
nie w ofercie omy∏ki lub zakwestionowanie jej po-
prawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym termi-
nie uznaje si´ za wyra˝enie zgody na poprawienie
omy∏ki.

JeÊli wykonawca w wyznaczonym przez zamawiajà-
cego terminie zakwestionuje poprawienie omy∏ki,
o której mowa w tym przepisie (tzw. innej omy∏ki), je-
go oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 11.

8 KIO 1964/19.
9 KIO 1088/17.
10 Tak KIO w wyroku z dnia 20 lipca 2021 r., KIO 1537/21.
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