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radca prawny Irena Skubiszak-Kalinowska
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Rażąco niska cena – pojęcie

Orzecznictwo wypracowało cząstkowe lub opisowe rozumienie tego pojęcia:

• Cena nierealistyczna, nieadekwatna do kosztów realizacji zamówienia

1) „cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
będzie ceną odbiegającą od jego wartości, a rzeczona różnica nie będzie uzasadniona
obiektywnymi względami pozwalającymi danemu wykonawcy bez strat
i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne,
zamówienie to wykonać. (…) jest (…) ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu
i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie
zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową,
tzn. generalnie niewystępującą na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in.
poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu
biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie
uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających”.
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Brak definicji ustawowej

wyrok KIO z 4 sierpnia 2011 r. (KIO 1562/11)



Rażąco niska cena – pojęcie (2)

• Cena nierealistyczna, nieadekwatna do kosztów realizacji zamówienia cd.

2) „Wydaje się, że co do zasady rażąco niską będzie cena niepokrywająca
średniego jednostkowego kosztu zmiennego wykonania, czyli pogarszająca
wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zawsze jednak konieczne jest,
aby cena oferty była rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia,
a dokładniej – jak wynika z przywołanych powyżej wypowiedzi orzecznictwa
i opinii UZP – jego wartości rynkowej. W konsekwencji wartość rynkowa
przedmiotu zamówienia, obejmująca jego pełny zakres i wszystkie konieczne do
jego wykonania nakłady kosztowe, ustalana przez porównanie cen
występujących w danej branży dla określonego asortymentu, stanowić będzie
punkt odniesienia dla ceny rażąco niskiej”.

wyrok KIO z dnia 14 marca 2022 r. (KIO 488/22)
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Rażąco niska cena – pojęcie (3)

• Cena skalkulowana poniżej kosztów, skutkująca poniesieniem strat przez wykonawcę

3) „(…) o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu

reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne”.
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wyrok KIO z 28 marca 2013 r. (KIO 592/13)

4) „zaoferowanie ceny, której realizacja nie pozwala na utrzymanie
rentowności wykonawcy na tym zadaniu”.

wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia 2009 r. (XII Ga 88/09)

5) „[Sąd Okręgowy wskazał następujące kryteria określające cenę rażąco niską:] odbieganie

całkowitej ceny oferty od cen obowiązujących na danym rynku w taki sposób, że nie ma

możliwości realizacji zamówienia przy założeniu osiągnięcia zysku”.

wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia 2009 r. (XII Ga 88/09)



Rażąco niska cena – pojęcie (4)

• Cena oderwana od realiów rynkowych

6) „o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu

reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego

nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od

realiów rynkowych. Przykładem może być oferowanie towarów poniżej kosztów zakupu

lub wytworzenia albo oferowanie usług za symboliczną kwotę”.
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wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 30 stycznia 2007 r. (XIX Ga 3/07)

7) „niewiarygodność ceny z powodu oderwania jej od realiów rynkowych”

wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia 2009 r. (XII Ga 88/09)



Ocena ad casum – indywidualnie każdy przypadek

W konsekwencji, ustalenie występowania rażąco niskiej ceny wymaga indywidulanej
oceny na gruncie danego przypadku:

„Zatem skoro samo pojęcie rażąco niskiej ceny każdorazowo wymaga w indywidualnej,

ustalonej sytuacji konkretyzacji, zaś ustawa p.z.p. nie posiada ustawowo określonego

procentowego poziomu, na podstawie którego można uznać automatycznie, kiedy

mamy do czynienia z zaoferowaniem rażąco niskiej ceny, każdy przypadek, ze względu

na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji, wartość zamówienia oraz

uwarunkowania danego rynku, należy oceniać indywidualnie”.
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wyrok KIO z 5 września 2018 r. (KIO 1650/18, LEX nr 2578996)



Ocena ad casum – indywidualnie każdy przypadek (2)

„Rację trzeba przyznać skarżącemu, co do braku legalnej definicji rażąco niskiej ceny,

bowiem nie budzi wątpliwości fakt, że przepisy ustawy PZP ani wiążąca

ustawodawstwo Unii Europejskiej nie zawierają definicji pojęcia rażąco niskiej ceny

i dlatego w każdym konkretnym przypadku przeprowadzenia procedury udzielania

zamówienia publicznego, jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy tę kwestię badać”.
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wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2015 r.
(XXIII Ga 1072/15, LEX nr 2088858)



Rażąco niska cena - wątpliwości
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Cena, koszt 
lub ich istotne 

części 
składowe

• Wydają się rażąco 
niskie lub (było „i”)

• Budzą wątpliwości
zamawiającego

Zamawiający żąda
od wykonawcy 

wyjaśnień, w tym:

❖ Złożenia dowodów 
w zakresie 

wyliczenia ceny 
albo kosztu lub ich  

istotnych części 
składowych1.

*art. 224 ust. 1 pzp

1 W dotychczasowym pzp
dowody miały dotyczyć 
tylko wyliczenia ceny lub 
kosztu.

Art. 224 ust. 2 pkt 1: wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek VAT, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.



Przedmiot badań zamawiającego 
– istotny element składowy ceny lub kosztu 

• ISTOTNY ELEMENT SKŁADOWY CENY LUB KOSZTU – brak definicji legalnej

„(…) istotne części składowe ceny, a za takie uznać można poszczególne części
zamówienia opisane w kolejnych pozycjach formularza ofertowego, mogą być
przedmiotem badania pod kątem zaistnienia rażąco niskiej ceny odniesionej
do tych części, które wydają się rażąco niskie. Potwierdzenie w wyniku
postępowania wyjaśniającego, że rzeczywiście są rażąco niskie, lub brak
wyjaśnień, które skutecznie zaprzeczałyby wstępnej ocenie, że są rażąco niskie,
prowadzi do zastosowania sankcji w postaci odrzucenia oferty”.

wyrok KIO z 11 czerwca 2018 r. (KIO 1012/18)

9



Przedmiot badań zamawiającego 
– istotny element składowy ceny lub kosztu (2) 

• ISTOTNY ELEMENT SKŁADOWY CENY LUB KOSZTU – brak definicji legalnej

„Istotny charakter mają takie części składowe ceny lub kosztu, które w sposób
wymierny przekładają się na ich wysokość, a tym samym – na cenę oferty”.

wyrok KIO z 29 stycznia 2018 r. (KIO 2717/17)

„(…) nawet niewielki procent wartości kontraktu (np. 5%) stanowi znaczną
wartość przy wielomilionowej wartości całego kontraktu. Zatem nie sposób
uznać, że są to elementy nieistotne”.

wyrok KIO z 6 lutego 2018 r.

(KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18)
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Przedmiot badań zamawiającego 
– istotny element składowy ceny lub kosztu (3) 

• ISTOTNY ELEMENT SKŁADOWY CENY LUB KOSZTU – brak definicji legalnej

„Sam Zamawiający nadał cenom jednostkowym charakter istotny poprzez
obliczenie należnego wynagrodzenia właśnie na podstawie takich cen
jednostkowych. Podana cena globalna jest tylko maksymalną ceną wynikającą
z cen jednostkowych przyjętych przez wykonawcę” – jeżeli zamawiający
przewiduje rozliczanie wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych,
wówczas stają się one istotnym elementem składowym ceny lub kosztu”.

wyrok KIO z 3 grudnia 2020 r. (KIO 2974/20)
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Przedmiot badań zamawiającego 
– istotny element składowy ceny lub kosztu (4) 

• ISTOTNY ELEMENT SKŁADOWY CENY LUB KOSZTU – brak definicji legalnej

„Analizie w zakresie «istotności» powinien podlegać nie tylko aspekt
ekonomiczny, ale również sposób jego wyceny przyjęty przez Zamawiającego,
znaczenie z punktu widzenia przedmiotu zamówienia i jego wykonania,
sposób uregulowania obowiązków wykonawcy co do wykonania
kwestionowanych pozycji w umowie” – dla ustalenia, czy dany element
składowy ceny lub kosztu jest istotny, nie jest wystarczające kryterium
ekonomiczne, należy natomiast brać pod uwagę całościowy kontekst –
znaczenie tej pozycji dla realizacji zamówienia, sposób jej realizacji, ilość
zasobów niezbędnych do jej wykonania itp.

wyrok KIO z 3 grudnia 2020 r. (KIO 2974/20)
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Wynagrodzenie ryczałtowe 
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„Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje na badanie części składowych ceny oraz

kosztu, wynika z niego, że Zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień

w przedmiocie wyliczenia ceny, lub kosztu gdy cena lub koszt lub ich istotne części

składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”.

Badanie poszczególnych cen jednostkowych pod kątem ich rażącego zaniżenia 
jest możliwe również w przypadku wynagrodzenia o charakterze ryczałtowym. 

wyrok KIO z 30 kwietnia 2021 r. (KIO 946/21)



Wynagrodzenie ryczałtowe (2) 

„Z brzmienia tego przepisu wynika w sposób jednoznaczny, z uwagi na wyrażenie

«wydają się» zapisane w liczbie mnogiej, że chodzi zarówno o cenę, jak i koszt lub

istotne ich części składowe, a nie tylko o cenę jako wartość całkowitą i ostateczną.

Wobec tego przedmiotem dociekań i badań Zamawiającego powinna być cała

struktura ceny wraz z jej elementami szczegółowymi, co do których ma on

wątpliwości, a których ostateczna ocena powinna doprowadzić go do odpowiedzi na

pytanie, czy cena jest rażąco niska czy też nie i czy w związku z tym cena ta zapewnia

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia”.

Badanie poszczególnych cen jednostkowych pod kątem ich rażącego zaniżenia 
jest możliwe również w przypadku wynagrodzenia o charakterze ryczałtowym. 
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wyrok KIO z 29 kwietnia 2021 r. (KIO 904/21)



Wynagrodzenie ryczałtowe (3) 

„Oznacza to, że w przypadku gdy cena całkowita oferty nie sprawia wrażenia rażąco

niskiej, a w szczególności nie jest niższa o określony wskaźnik od wartości zamówienia

lub średniej arytmetycznej innych ofert, ale cena (koszt) jednego lub kilku istotnych

składników ceny (kosztu) oferty sprawia wrażenie rażąco niskiej, to zamawiający ma

obowiązek zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień. (…) Sam Zamawiający nadał

cenom jednostkowym charakter istotny poprzez obliczenie należnego wynagrodzenia

właśnie na podstawie takich cen jednostkowych. Podana cena globalna jest tylko

maksymalną ceną wynikającą z cen jednostkowych przyjętych przez wykonawcę”.

Nie ma znaczenia, że cena całkowita nie przekracza 30% poziomu wskazanego w art. 224
ust 2 pzp – jeżeli ceny jednostkowe wzbudzają wątpliwości u zamawiającego co do ich
prawidłowej kalkulacji, aktualizuje się obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia
wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 pzp
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wyrok KIO z 3 grudnia 2020 r. (KIO 2974/20)



Wynagrodzenie kosztorysowe

Każda pozycja kosztorysowa stanowi samodzielną cenę rozliczaną z zamawiającym
na podstawie ilości wykonanych prac. Istotne jest uwzględnienie rzetelnie wszystkich
kosztów niezbędnych do poniesienia realizacji tych prac, których dana pozycja
dotyczy.
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„Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego wskazał także, że
w niniejszym postępowaniu przewidział rozliczenie kosztorysowe w oparciu
o zaoferowane ceny jednostkowe. W takim przypadku, ceny jednostkowe nie są
jedynie składnikiem ceny łącznej (wynagrodzenia wykonawcy), tak jak ma to miejsce
w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, lecz pełnią funkcję samodzielnych cen,
w oparciu o które naliczane jest wynagrodzenie. Wobec powyższego, kalkulacja cen
jednostkowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny całości oferty
wykonawcy, jako obarczonej zarzutem rażąco niskiej ceny. […] Niemająca
uzasadnienia kalkulacja ceny jednostkowej tego asortymentu robót przekłada się na
całą cenę oferty, albowiem pochodną (wynikiem) zaniżonych cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie, jest rażąco niska cena całej oferty, co przesądza za uznaniem,
że Odwołujący złożył ofertą zawierającą rażąco niską cenę”.

wyrok KIO z 27 lipca 2020 r. (KIO 1279/20)



Rażąco niska cena – kiedy zamawiający wzywa 
wykonawców do wyjaśnień?
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*art. 224 ust. 2 pzp

jeśli

cena całkowita oferty 
złożonej w terminie jest 

niższa o co najmniej 30% 
od

wartości zamówienia 
powiększonej o należny 

VAT, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania

średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających 
odrzuceniu na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 1 
(złożenie oferty po 

terminie składania ofert), 5
(nieważność na podstawie 

odrębnych przepisów)
i 10 (błędy w obliczeniu 

ceny lub kosztu)

chyba że 
rozbieżność 

wynika
z okoliczności 

oczywistych, które 
nie wymagają 
wyjaśnienia.

Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień



Rażąco niska cena – kiedy zamawiający wzywa 
wykonawców do wyjaśnień? (2)
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*art. 224 ust. 2 pzp

Zamawiający może
zwrócić się

o udzielenie wyjaśnień

jeśli

cena całkowita oferty 
złożonej w terminie 

jest niższa o co 
najmniej 30% od

wartości zamówienia 
powiększonej

o należny VAT, 
zaktualizowanej

z uwzględnieniem 
okoliczności, które 

nastąpiły po 
wszczęciu 

postępowania

istotna
zmiana cen
rynkowych.



Okoliczności oczywiste,
które nie wymagają wyjaśnienia 

„Takie stwierdzenie można odnosić bowiem jedynie do zdarzeń i faktów

dostrzeganych natychmiast, bez konieczności dokonywania analizy

podobnych sytuacji (okoliczność oczywista)”.

wyrok KIO z 27 kwietnia 2018 r. (KIO 707/18)
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Okoliczności oczywiste,
które nie wymagają wyjaśnienia (2)

Przykłady okoliczności oczywistej:

• Przeszacowanie wartości zamówienia

„(…) fakt przeszacowania wartości zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1

ustawy P.z.p., może stanowić okoliczność zwalniającą zamawiającego

z obowiązku wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących

wyliczenia ceny, co oznacza, że z możliwości tej zamawiający może skorzystać

wyłącznie na etapie oceny ofert; nie może natomiast powoływać się na nią

dopiero w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą”.

wyrok KIO z 7 lutego 2018 r. (KIO 131/18)
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Okoliczności oczywiste,
które nie wymagają wyjaśnienia (3)

• Przeszacowanie wartości zamówienia

Za oczywistą okoliczność Izba uznała przyjęcie większej wartości zamówienia przez
zamawiającego – zamawiający bowiem najpierw zabezpieczył kwotę w budżecie na
zamówienie, a dopiero potem wystąpił o sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
w celu ustalenia wartości zamówienia. Pomimo że kosztorys wskazywał mniejszą
kwotę, zamawiający przyjął jako wartość zamówienia kwotę wynikającą z budżetu.

„Przede wszystkim okoliczność, że Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
kwotę 770 000 złotych i nie zmienił tej kwoty w budżecie także po otrzymaniu kosztorysu
inwestorskiego, a także okoliczność, że cena oferty Przystępującego jest zaledwie
o 20 000 złotych wyższa, wskazują na fakt, że cena zaoferowana przez Odwołującego nie
odbiega od cen rynkowych. Wobec istnienia takich (obiektywnych) okoliczności, nie było
zasadne automatyczne przyjęcie domniemania rażąco niskiej ceny w ofercie
Odwołującego”.

wyrok KIO 14 października 2021 r. (KIO 2584/21)
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Okoliczności oczywiste,
które nie wymagają wyjaśnienia (4)

• Występowanie w postępowaniu ofert z ceną zawyżającą średnią cen

ofert (zwłaszcza, jeżeli podlegają one odrzuceniu np. ze względu na

niezgodność z warunkami zamówienia);

• Oczywista zmiana okoliczności czy warunków rynkowych, które

nastąpiły już po ogłoszeniu postępowania.
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Okoliczności oczywiste według
Urzędu Zamówień Publicznych
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• „Taka sytuacja może mieć miejsce co do zdarzeń i faktów od razu przez
zamawiającego dostrzeżonych, bez konieczności dokonywania analizy, porównania
i badania innych przypadków”.

UZP, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021.

• Zgodnie z Opinią UZP wskazane w przepisie mierniki „nie mają charakteru
automatycznego i bezwzględnego do zastosowania, tzn. wypełnienie się
którejkolwiek ze wskazanych okoliczności (różnica 30% w cenie oferty badanej
w stosunku do któregokolwiek ze wskazanego wyżej mierników) nie powoduje
konieczności każdorazowego wezwania wykonawcy do wyjaśnień podejrzenia rażąco
niskiej ceny. W każdym bowiem przypadku zamawiający indywidulanie powinien
dokonać oceny, czy określona okoliczność, w stanie faktycznym konkretnej sprawy,
skutkuje powstaniem owego podejrzenia. (…) zamawiający może nie korzystać
z procedury żądania od wykonawców wyjaśnień, jeżeli wskazane rozbieżności
wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia”.



Okoliczności oczywiste według
Urzędu Zamówień Publicznych (2)

„Oczywistość takich okoliczności oznacza, że wiadomość o nich rozwiewa
wszelkie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów. Z sytuacją taką będziemy mieli do
czynienia przykładowo kiedy wartość zamówienia ustalona przez
zamawiającego przed wszczęciem postępowania została przeszacowana,
tj. ustalona na znacząco wyższym poziomie niż wynikałoby to z realiów
rynkowych, a złożone w postępowaniu oferty potwierdzają tę sytuację (…)
kiedy wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego przed
wszczęciem postępowania straciła na swojej aktualności po wszczęciu
postępowania, w szczególności na etapie składania ofert, kiedy
zamawiający dokonuje ich badania i oceny”.

24

UZP, Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji, 
https://tinyurl.com/badanierazaconiskiejcenyoferty (dostęp: 22.06.2022)
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Wymagania dotyczące wzywania
do wyjaśnień 

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą dotyczyć w szczególności:
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub
metody budowy;
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych
warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót
budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych
oferowanych przez wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(DzU z 2018 r., poz. 2177) lub przepisów odrębnych właściwych
dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

WAŻNE!!!

W przypadku 
zamówień na: 
• roboty budowlane 
• usługi 
– zamawiający
żąda wyjaśnień co
najmniej w zakresie
określonym w pkt 4
i 6 (nie było tego
w dotychczasowym 
pzp)

1 W dotychczasowym pzp
dowody miały dotyczyć tylko 
wyliczenia ceny lub kosztu.*art. 224 ust. 3 pzp
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Wymagania dotyczące wzywania
do wyjaśnień (2)

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy
i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu,
w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony
środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W stosunku do dotychczasowego pzp zakres tych wyjaśnień
uległ zmianom – dodano niektóre przesłanki, jedną
wymienianą jako pierwszą usunięto.

*art. 224 ust. 3 pzp

WAŻNE!!!

W przypadku 
zamówień na: 
• roboty budowlane 
• usługi 
– zamawiający
żąda wyjaśnień co
najmniej w zakresie
określonym w pkt 4 i 6
(nie było tego
w dotychczasowym 
pzp)

1 W dotychczasowym pzp dowody miały 
dotyczyć tylko wyliczenia ceny lub kosztu.
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Szczegółowość wezwań 

„Wezwanie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, skierowane do

Wykonawcy nie może stanowić przedmiotu domysłów i domniemań ze

strony Wykonawcy. Treść wezwania powinna być jasna i zawierać nie tylko

określenie trybu wezwania, ale również konkretnie precyzować, czego ono

wprost dotyczy, wskazywać jakich informacji i danych Zamawiający

oczekuje, np. wskazania dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu”.

wyrok KIO z 8 lutego 2018 r. (KIO 152/18)



Szczegółowość wezwań – dobre praktyki

Dobre praktyki, np.:

1) wskazanie, jakich konkretnie 
zamawiający informacji
potrzebuje, jakich dowodów na 
ich potwierdzenie wymaga;

2) wymienienie konkretnych pozycji 
cenowych/cen jednostkowych, 
które w ocenie zamawiającego 
wzbudzają wątpliwości co do ich 
prawidłowego skalkulowania; 

3) wyliczenie grup kosztowych 
wymagających wyjaśnienia (np. 
koszty zakupu materiałów, koszty 
pracownicze, koszty pracy sprzętu.

„(…) zakres żądanych informacji
w ramach wyjaśniania rażąco niskiej 
ceny może przekraczać
poziom szczegółowości określony
w ofercie czy też specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
(«dalej SIWZ»). Taka sytuacja będzie 
miała miejsce, w szczególności,
w przypadku oferowania ceny 
ryczałtowej za przedmiot 
zamówienia. Wyjaśnienia służą 
bowiem uzyskaniu dodatkowych 
informacji, które pozwolą ocenić 
realność zaoferowanej ceny”.

wyrok KIO z 9 lutego 2018 r. (KIO 142/18)
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Warunki wielokrotnego
wezwania do wyjaśnień 

ZASADA: JEDNOKROTNOŚĆ WEZWAŃ 

(brak ustawowego sprecyzowania)

„Stąd też w orzecznictwie KIO oraz Sądów Okręgowych ukształtował się pogląd,
że wezwanie do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na jej
cenę co do zasady ma charakter jednokrotny, a oferta wykonawcy, który
zlekceważył wezwanie zamawiającego i złożył wyjaśnienia ogólnikowe, nie
odnoszące się do treści wezwania, podlega odrzuceniu”.

wyrok KIO z 4 grudnia 2017 r. (KIO 2411/17)



30

Warunki wielokrotnego
wezwania do wyjaśnień (2) 

WYJĄTKI

zamawiający nie poinformował 
wykonawcy, które elementy oferty 
budzą jego wątpliwości co do ich 
ewentualnego zaniżenia w sposób 
rażący, zaś wezwanie nie było 
precyzyjne i ograniczało się do 
brzmienia przepisu 

wykonawca złożył wyjaśnienia, poparł
je dowodami, ale z wyjaśnień nie
wynika wprost, że oferta nie jest
rażąco niska, a ponadto niektóre
elementy wyjaśnień odnoszące się do
kosztów czy założeń kalkulacyjnych
nie zostały wyjaśnione w sposób
dostateczny.
wyrok KIO z 28 marca 2017 r. (KIO 466/17)
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Wyjątek 1: Zbyt ogólne wezwanie wykonawcy 
przez zamawiającego do wyjaśnień

„Wezwanie takie będzie uzasadnione, gdy na skutek zbyt ogólnego wezwania
Zamawiającego wykonawca złoży niewystarczająco szczegółowe wyjaśnienia.
Również w sytuacji, gdy wezwanie Zamawiającego będzie szczegółowe, może zajść
sytuacja dopuszczalności ponownego skorzystania z uprawnienia wezwania do
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny”.

wyrok KIO z 20 września 2017 r. (KIO 1874/17, LEX nr 2399397)

„Nie budzi także zastrzeżeń dopuszczalność kontynuowania procedury
wyjaśniającej w sytuacji, gdy pierwotne wezwanie zamawiającego było zbyt
ogólne i nieprecyzyjne, wykonawca nie powinien bowiem ponosić negatywnych
konsekwencji takiego wezwania”.

wyrok KIO z 16 marca 2021 r. (KIO 293/21, KIO 296/21)
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Wyjątek 2: Wykonawca złożył rzetelne wyjaśnienia,
które wymagają doszczegółowienia

przesłanki stosowania sankcji 
wobec wykonawców powinny 
być rozumiane zawężająco,
a zamawiający powinien być 
przekonany o ich 
wystąpieniu, jeżeli zamierza 
odrzucić ofertę wykonawcy

jeżeli zachodzą jeszcze 
jakiekolwiek wątpliwości, które 
mogą być wyjaśnione przez 
wykonawcę, zamawiający 
powinien dążyć
do ich rozwiania i ustalenia
w sposób jednoznaczny, czy 
może zastosować wobec 
wykonawcy sankcję, czy też nie.
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Wyjątek 2: Wykonawca złożył rzetelne wyjaśnienia,
które wymagają doszczegółowienia (2)

„Jak podkreśla się w orzecznictwie Izby, skierowanie powtórnego wezwania
do złożenia wyjaśnień możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach i może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze
wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się
u zamawiającego nowe wątpliwości. Izba w pełni podziela pogląd wyrażony
m.in. w wyroku o sygn. akt KIO 2025/14, że ponowienie wezwania nie może
stanowić «ratowania» oferty, wówczas gdy wykonawca składa wyjaśnienia
zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami, wykonawca ma
bowiem obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie
zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość
ceny jego oferty”.

wyrok KIO z 28 lipca 2017 r. (KIO 1431/17, LEX nr 2349295)
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Kiedy zamawiający nie wzywa
ponownie do wyjaśnień?

• Jeżeli wykonawca był już wzywany i w zakresie jego niektórych wyjaśnień
potwierdził się zarzut rażąco niskiej ceny

„Ponadto skład orzekający stwierdził, że mając na uwadze okoliczności
przedmiotowej sprawy, nie można było nakazać zamawiającemu ponownego
wezwania wykonawcy X do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, ponieważ
w zakresie pewnych kosztów co do których potwierdziły się znamiona rażąco
niskiej ceny, szczególnie takich jak koszty pracownicze, koszty transportu
w tym paliwa) lub koszty związane z wywozem odpadów wielkogabarytowych,
ww. wykonawca był już wzywany przy okazji wezwania z dnia 8 lipca 2021 r.
do złożenia wyjaśnień i dowodów. W związku z tym wzywanie po raz kolejny
wykonawcy do wyjaśnień w tym samym zakresie byłoby niedopuszczalne
i stanowiłoby naruszenie zasad systemu zamówień publicznych określonych
w art. 16 Pzp”.

wyrok KIO z 14 września 2021 r. (KIO 2401/21)



Kiedy zamawiający nie wzywa
ponownie do wyjaśnień? (2)

• Jeżeli udzielone wyjaśnienia były niekompletne i lakoniczne lub nie zawierają
odpowiedzi na wszystkie pytania zamawiającego

„Skład orzekający podziela utrwalone w orzecznictwie stanowisko, że ponowne wezwanie
do złożenia wyjaśnień kalkulacji ceny nie jest co do zasady wykluczone. Tym niemniej
możliwość żądania od wykonawcy doprecyzowania elementów kalkulacji lub udzielenia
szerszych informacji w zakresie pierwotnie przekazanych wyjaśnień, jest uzasadniona
jedynie w przypadku szczegółowego i rzetelnego udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień
na pierwsze żądanie. Powtórzenie wezwania musi wynikać więc z obiektywnych
okoliczności uzasadniających uszczegółowienie pierwszych wyjaśnień, a ponawianie
wezwania nie może następować w sytuacji, gdy wyjaśnienia są niekompletne, lakoniczne,
czy nie zawierają odpowiedzi na wszystkie pytania zamawiającego. Kolejne wezwania nie
mogą zatem stanowić de facto przywrócenia terminu do złożenia wyjaśnień, które należało
złożyć już na pierwsze wezwanie. Takie działanie naruszałoby uregulowaną w art. 7 ust. 1
p.z.p. zasadę generalną zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców”.

wyrok KIO z 16 marca 2021 r. (KIO 293/21, KIO 296/21)
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Domniemanie rażąco niskiej ceny 

Art. 224 ust. 5 pzp: Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Domniemanie rażąco niskiej ceny
„W przypadku skierowania do wykonawcy przez zamawiającego wezwania
do wyjaśnień rażąco niskiej ceny powstaje domniemanie istnienia takiej
ceny w tej ofercie, które, w dobrze pojętym interesie wykonawcy, winno być
przez niego obalone w składanych wyjaśnieniach. Stosownie bowiem do art.
90 ust. 2 ustawy Pzp [aktualnie art. 224 ust. 5 pzp – przyp. autorki] obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy”.

wyrok KIO z 17 września 2020 r. (KIO 1856/20)



37

Domniemanie rażąco niskiej ceny (2) 

Art. 224 ust. 5 pzp: Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

* W orzecznictwie funkcjonuje zdanie odrębne:
„Należy zgodzić się z Odwołującym, że pomimo funkcjonującego w praktyce
takiego określenia, które można zakwalifikować raczej jako pewien skrót
myślowy dotyczący ciężaru dowodu (podobnie jako samo wyrażenie
«wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny» jest skrótem myślowym),
wezwanie wykonawcy do wyjaśnień w zakresie poziomu zaoferowanej ceny
nie powoduje powstania domniemania prawnego lub faktycznego, że
cena ta rzeczywiście jest rażąco niska. Byłoby to nielogiczne ze strony
ustawodawcy, który tym samym zakładałby, że wykonawcy z założenia nie
składają «poważnych» ofert. Byłoby też niezgodne z przepisami dyrektyw oraz
orzeczeniami TSUE w zakresie rażąco niskiej ceny, w których podkreśla się
prawo wykonawcy do wykazania, że jego oferta jest prawidłowa”.

Wyrok KIO z 19 kwietnia 2018 r. (KIO 503/18)
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Ciężar udowodnienia,
że cena nie jest rażąco niska

wykazanie → udowodnienie

„W myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (lub kosztu) –
także co do jej istotnych części składowych – spoczywa na wykonawcy,
w stosunku do którego zamawiający zainicjował procedurę wyjaśniania rażąco
niskiej ceny. Wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien również
przedłożyć dowody na ich poparcie, w szczególności pod kątem prawidłowości
dokonanej kalkulacji cenowej, które w jego ocenie uzasadniają przyjętą wycenę
całości przedmiotu zamówienia. To bowiem wykonawca, który składa wyjaśnienia
w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny,
jak również w jakim stopniu wskazany czynnik wpłynął na jej obniżenie.
Wykonawca powinien przedłożyć konkretne, weryfikowalne dane pozwalające
na ocenę zasadności przyjętych wartości”.

wyrok KIO z 30 lipca 2020 r. (KIO 1446/20)
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Dostarczenie wyczerpujących
wyjaśnień przez wykonawcę

„(…) obowiązkiem wykonawcy jest więc dostarczenie wyczerpujących wyjaśnień

w omawianym zakresie. W takim przypadku wykonawca powinien odnieść się

kompleksowo do zaoferowanej ceny i szczegółowo wyjaśnić przyczyny, z których

wynika poziom cenowy przez niego zaoferowany. Doniosłość wyjaśnień składanych

przez wykonawcę opiera się przede wszystkim na tym, że na podstawie ich treści, nie

zaś na podstawie wiedzy własnej zamawiający, powinien dokonać oceny, czy oferta

podlega odrzuceniu. Wobec tego niezwykle istotnym jest, aby składane przez

wykonawcę wyjaśnienia nie miały charakteru ogólnego bowiem ich celem jest

przekonanie zamawiającego że podejrzenie dotyczące rażąco niskiej oferty

wykonawcy było nieuzasadnione”.

wyrok KIO z 4 lutego 2020 r. (KIO 110/20)



Dostarczenie wyczerpujących
wyjaśnień przez wykonawcę (2)

„Na wykonawcy spoczywa nie tylko obowiązek przedstawienia szczegółowych,
wyczerpujących wyjaśnień, ale również, w miarę możliwości, przedstawienia
odpowiednich dowodów na ich poparcie, co w oczywisty sposób wiąże się z tym, że to
właśnie na ich podstawie zamawiający dokonuje weryfikacji złożonych wyjaśnień.
W niektórych przypadkach dowody mogą okazać się wręcz niezbędne. W szczególności,
jeżeli mamy do czynienia z przedmiotem zamówienia, którego znaczna część jest
pozyskiwana od innych podmiotów (np. zakup materiałów, produktów czy też wykonanie
określonych usług przez podmioty zewnętrzne, podwykonawców). Zatem, gdy wykonawca
dokonuje zakupów po bardzo niskich cenach, powinien przedstawić zamawiającemu wraz
z udzielanymi wyjaśnieniami dowody potwierdzające ww. okoliczności, tj. uzasadniające
dokonanie takiego zakupu. To obowiązkiem wykonawcy, wezwanego do złożenia
wyjaśnień jest przedstawienie przekonywujących wyjaśnień oraz dowodów na
potwierdzenie tego, że cena jego oferty została ustalona w sposób rzetelny i gwarantuje
realizację całego zakresu objętego zamówieniem. Kluczowym jest, że wyjaśnienia
elementów mających wpływ na wysokość ceny muszą być konkretne, wyczerpujące i nie
mogą pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności kalkulacji ceny oferty”.

wyrok KIO z 4 lutego 2020 r. (KIO 110/20)
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Nie można zasłaniać się podwykonawstwem

„(…) w treści odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Odwołujący stwierdził, że nie
ma obowiązku tłumaczenia modelu cenowego Podwykonawcy. W opinii Izby powyższe
oświadczenie oznacza odmowę Odwołującego udzielenia wyjaśnień. Skoro Zamawiający
zwrócił się o dokładne przedstawienie informacji dotyczących kosztów, osób
zatrudnionych, roboczogodzin przewidzianych na realizację jednego z zakresów
zamówienia, to w tym zakresie powinny zostać złożone szczegółowe wyjaśnienia.

Odwołujący nie powinien zasłaniać się sposobem obliczenia ceny stosowanym przez
podwykonawcę, bez uzasadnienia szczegółowego, co wchodzi w skład opłaty i jakie
podstawy do wyceny zostały przyjęte przy jej skalkulowaniu. W takiej sytuacji Zamawiający
nie jest w stanie zweryfikować, czy wszystkie niezbędne wymagania zostały wzięte pod
uwagę przy kształtowaniu ceny ofertowej. Bez względu na to, czy wykonawca
realizuje zamówienie samodzielnie, czy przy udziale podwykonawców,
ma obowiązek wytłumaczyć na wezwanie Zamawiającego, w jaki sposób została
dokonana kalkulacja poszczególnych elementów składowych ceny wraz
z przedstawieniem dowodów”.

wyrok KIO z 9 sierpnia 2021 r. (KIO 2091/21)
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Brak złożenia dowodów przez wykonawcę

„Zgodzić się należy z Odwołującym, że na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia,
iż zaoferowana przez niego cena nie jest ceną realnie niską. Jednakże w opinii Izby
w niniejszym postępowaniu, gdzie obaj wykonawcy w sposób szczegółowy wyjaśnili
wszelkie koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, co jak wyżej wskazano,
jest głównym czynnikiem cenotwórczym oferty, a ponadto wskazali, że w znacznej
mierze będą korzystali z posiadanego sprzętu oraz umundurowania, to trudno jest
przedstawić dowody obrazujące realność dokonanej kalkulacji cenowej. Niemniej
jednak Odwołujący oprócz kwestionowania, iż Konsorcja nie złożyły żadnych
dowodów na poparcie swoich wyliczeń, nie wskazał, jaki konkretnie dowód winne
były przedłożyć na potwierdzenie realności zaoferowanej ceny”.

wyrok KIO z 30 listopada 2021 r. (KIO 3357/21)

Wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny złożone bez dowodów, w niektórych
przypadkach, mogą być uznane za wystarczające do obalenia domniemania
rażąco niskiej ceny – o ile złożone wyjaśnienia są szczegółowe, pozwalają na
ustalenie prawidłowości skalkulowania ceny, a ze względu na specyfikę
zamówienia, przedłożenie dowodów może być utrudnione.
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Czy wcześniej zrealizowana usługa na rzecz 
zamawiającego może stanowić dowód w zakresie 

wyjaśnień zarzutu rażąco niskiej ceny?  

NIE – fakt wcześniejszej, prawidłowej współpracy pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia procedury
wyjaśniającej.

„Powołany wyżej przepis obowiązującego prawa nakłada na Zamawiającego
obowiązek żądania od wykonawców wyjaśnień oraz dowodów na okoliczność
możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny.

Zdaniem Izby – Zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku
w warunkach prowadzenia z danym wykonawcą dotychczasowej
pozytywnej współpracy w zakresie realizacji umów podobnych”.

wyrok KIO z 25 listopada 2021 r. (KIO 3231/21)
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Modele nieprawidłowych wyjaśnień 
wykonawców dotyczących rażąco niskiej ceny 

• „niewykazanie wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia,
przedstawienie kalkulacji ceny bez dowodów potwierdzających wysokość
przedstawionych w niej poszczególnych kosztów, brak wskazania ilości
zatrudnionych przy realizacji zamówienia, co uniemożliwiło zweryfikowanie
kosztów pracowniczych”.

wyrok KIO z 20 kwietnia 2017 r. (KIO 681/17)

• „przedstawienie zamawiającemu informacji dotyczących relacji ceny
wykonawcy do szacunkowej wartości zamówienia bądź cen innych ofert
oraz przedkładanie dowodów potwierdzających brak zaoferowania rażąco
niskiej ceny na etapie postępowania odwoławczego”.

wyrok KIO z 2 marca 2017 r. (KIO 311/17)



Modele nieprawidłowych wyjaśnień wykonawców 
dotyczących rażąco niskiej ceny (2)

• „wskazanie przez wykonawcę jedynie ogólnych danych finansowych w kalkulacji
ceny (przychód, ogólna kwota kosztów oraz całkowity zysk) uzasadnione
niemożliwością ujawnienia danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”.

wyrok KIO z 16 lutego 2018 r. (KIO 167/18)

• „przedstawienie dowodów noszących datę po terminie składania ofert (a zatem
wskazujących, iż wykonawca nie korzystał z nich przy kalkulowaniu ceny), brak
udowodnienia wszystkich kosztów pracowniczych, w tym niezbędnych rezerw na
choroby pracowników lub urlopy, powoływanie się na stabilność relacji ze
specjalistami jako czynnika wpływającego na obniżenie kosztów, bez wykazania
długotrwałej współpracy za pomocą umów lub innych dokumentów, przedstawienie
dowodów nieadekwatnych zawierających odmienne dane od podanych
w wyjaśnieniach lub formularzu cenowym”.

wyrok KIO z 13 października 2017 r. (KIO 2039/17)
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Modele nieprawidłowych wyjaśnień wykonawców 
dotyczących rażąco niskiej ceny (3)

• „przedstawienie dowodów potwierdzających koszty osobowe w postaci
umów o pracę, z których nie wynika, że pracownicy zobowiązują się do
wykonania tego konkretnego zamówienia, podczas gdy główny koszt jego
realizacji wiąże się z zatrudnieniem specjalistów. Udowodnienie, że
wykonawca posiada zatrudnionych pracowników nie jest wystarczające do
stwierdzenia, iż jest w stanie wykonać zamówienie za zaoferowaną cenę, ze
względu na dynamiczny charakter rynku informatycznego, w którym
pracownicy często zmieniają pracę, jak również dyktują warunki
zatrudnienia”.

wyrok KIO z 29 marca 2018 r. (KIO 512/18)
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Modele nieprawidłowych wyjaśnień wykonawców 
dotyczących rażąco niskiej ceny (4)

• „powoływanie się w wyjaśnieniach na ogólniki o doświadczeniu
wykonawcy, stosowanej organizacji produkcji, optymalizacji kosztów,
wdrożeniu nowoczesnych i energooszczędnych technologii, posiadaniu
wykwalifikowanej kadry, korzystnych warunkach finansowych
pozyskanych od dostawców, położeniu siedziby itp., które nie znajdują
odzwierciedlenia w konkretnych wartościach ekonomicznych. Brak
przedstawienia przez wykonawcę dowodów na potwierdzenie
okoliczności powoływanych przez wykonawcę oraz uzasadnienie ceny
przenoszeniem kosztów pomiędzy pozycjami”.

wyrok KIO z 15 marca 2018 r. (KIO 399/18)



Modele nieprawidłowych wyjaśnień
wykonawców dotyczących rażąco niskiej ceny (5)

• „złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty
po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego jest
równoznaczne z brakiem udzielenia odpowiedzi na wezwanie”.

wyrok KIO z 1 marca 2018 r. (KIO 282/18)

• „powołanie się wykonawcy na własne doświadczenie i niewykazanie,
w jaki sposób przekłada się ono na rzeczywiste oszczędności przy
realizacji doświadczenia oraz dlaczego jest to okoliczność wyjątkowa
w stosunku do tego wykonawcy”.

wyrok KIO z 22 stycznia 2018 r. (KIO 13/18)
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Odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny

3 podstawy
odrzucenia oferty 

ze względu na fakt 
występowania 

rażąco niskiej ceny 
w ofercie 

ze względu na ocenę 
wyjaśnień i stwierdzenie na 

ich podstawie, że cena oferty 
jest rażąco niska

ze względu na 
brak wyjaśnień 

Art.. 226 ust. 1 pkt 8 pzp

Charakter subiektywny 
(ponieważ oceny dokonuje 

zamawiający)

Charakter obiektywny
(ponieważ z treści wyjaśnień 
wynika wystąpienie rażąco 

niskiej ceny)

Art. 224 ust. 6 pzp

Art. 224 ust. 6 pzp

wyrok KIO z 19 kwietnia 2018 r. (KIO 503/18)
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Odrzucenie oferty z powodu 
rażąco niskiej ceny (2)

Brak wyjaśnień –
kiedy występuje?

kiedy wykonawca
w ogóle nie składa 

odpowiedzi na 
wezwanie

kiedy wykonawca 
składa wyjaśnienia 

po terminie

kiedy wyjaśnienia
są ogólnikowe, 

lakoniczne, 
niekorespondujące

z wezwaniem

wyrok KIO z 1 marca 2018 r. 
(KIO 282/18)

wyroki: KIO z 5 marca 2018 r., 
(KIO 254/18), KIO z 6 lutego 2020 r. 
(KIO 170/20) KIO 12 lutego 2020 r. 

(KIO 198/20)
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Odrzucenie oferty ze względu na rażąco niską CENĘ 
czy też CENY JEDNOSTKOWE?

Odrzucenie oferty ze względu na rażąco niską cenę jednostkową jest możliwe:

„Jak wskazano powyżej, skoro dana usługa jest częścią zamówienia

podlegającą wycenie, to powinna zostać wyceniona w sposób rzetelny

i realny. Jak wskazał Zamawiający (…), cena musi uwzględniać wszystkie

wymagania specyfikacji warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie

koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe

odnosi się do ceny całkowitej oferty, ale w ocenie Izby zasadę tę należy

odnieść także do cen jednostkowych, nawet jeśli nie zostało to wyrażone

expressis verbis”.

wyrok KIO z 25 stycznia 2022 r. (KIO 62/22)
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Odrzucenie oferty ze względu na rażąco niską CENĘ 
czy też CENY JEDNOSTKOWE? (2)

Odrzucenie oferty ze względu na rażąco niską cenę jednostkową jest możliwe:

„Z brzmienia tego przepisu wynika w sposób jednoznaczny, z uwagi na wyrażenie
«wydają się» zapisane w liczbie mnogiej, że chodzi zarówno o cenę, jak i koszt lub
istotne ich części składowe, a nie tylko o cenę jako wartość całkowitą i ostateczną. Wobec
tego przedmiotem dociekań i badań Zamawiającego powinna być cała
struktura ceny wraz z jej elementami szczegółowymi, co do których ma on wątpliwości,
a których ostateczna ocena powinna doprowadzić go do odpowiedzi na pytanie,
czy cena jest rażąco niska czy też nie i czy w związku z tym cena ta zapewnia należyte
wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z tym Izba stwierdziła, że z oświadczenia
Zamawiającego wynikało, że zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe wzbudziły jego wątpliwości, a Odwołujący przedstawił wyjaśnienia ogólne
o charakterze wymijającym, nieskonkretyzowane i nie odnoszące się do treści
wskazanego wezwania”.

wyrok KIO z 29 kwietnia 2021 r. (KIO 904/21)
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Wyjaśnienia wykonawcy
jako tajemnica przedsiębiorstwa 

„Wyjaśnienia dotyczące kalkulacji cen jednostkowych oferty zawierają szczegółowe
informacje, które posiadają wartość gospodarczą, a tym samym podlegają ochronie
jako tajemnica przedsiębiorstwa. (…) Dane przyjęte przez Przystępującego do
kalkulacji cen jednostkowych nie są powszechnie dostępne konkurującym
wykonawcom i nie są możliwe do ustalenia. (…) Informacje te powstają bowiem na
potrzeby konkretnego postępowania o zamówienie publiczne. Sposób budowania
strategii cenowej w ofercie i elementy składowe tej strategii (kosztorysy i struktura
zatrudnienia) spełniają przesłanki uznania tych informacji za tajemnicę
przedsiębiorstwa, stanowią know-how przedsiębiorstwa, jako posiadające wartość
handlową i gospodarczą, obrazują bowiem rozwiązanie dotyczące kalkulacji ceny,
która pozwoliła na wybór jego oferty jako najkorzystniejszej.
Ujawnienie tych informacji, na gruncie przedmiotowego postępowania może
wywołać negatywne dla Przystępującego konsekwencje, m.in. podmioty
konkurencyjne mogą osiągnąć korzyść majątkową w związku z poznaniem
szczegółów dotyczących rozwiązania oferowanego przez Przystępującego”.

wyrok KIO z 5 marca 2021 r. (KIO 222/21)
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Rażąco niska cena w postępowaniu odwoławczym 
– rozkład ciężaru dowodu 

Art. 537 upzp ODWRÓCONY CIĘŻAR DOWODU

Postępowanie odwoławcze w sprawach dotyczących
rażąco niskiej ceny  

ZASADA:
Art. 534 ust. 1 upzp: Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani
wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny, spoczywa na:

wykonawcy, który ją złożył, 
jeżeli jest stroną albo 

uczestnikiem postępowania 
odwoławczego

zamawiającym, jeżeli 
wykonawca, który złożył 

ofertę, nie jest uczestnikiem 
postępowania odwoławczego
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Rażąco niska cena w postępowaniu odwoławczym
– prekluzja dowodowa

Wezwanie na podstawie art. 224 
ust. 1 lub 2 upzp

Odpowiedź wykonawcy –
wyjaśnienia w zakresie rażąco 
niskiej ceny wraz z dowodami

PRZEDMIOT ZARZUTÓW 
ODWOŁANIA

Ocena wyjaśnień oraz dowodów 
dokonana przez zamawiającego w 

postępowaniu

PRZEDMIOT BADANIA
PRZEZ KIO

„Wykonawca, który broni swojej ceny nie może przedstawiać nowych dowodów na
potwierdzenie rzetelnego skalkulowania ceny ofertowej, zwłaszcza, jeżeli nie dołączył
ich wcześniej do wyjaśnień składanych zamawiającemu”.

wyrok KIO z 22 maja 2018 r. (KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18)
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