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Podstawy prawne

Art. 109 pzp

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć
wykonawcę:

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



Podstawy prawne (2)

Nowy katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia w pzp określono na

wzór regulacji unijnej, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w celu ułatwienia

wykonawcom wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ), którego układ

i treść odzwierciedla regulację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.





Podstawy prawne (3)

Art. 226 pzp

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;



Podstawy prawne (4)

Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: UZNK)

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy
lub klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd
oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd
oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo
produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do
rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub
zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie
lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione
wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.



Nieprawdziwe informacje na gruncie UZNK

Art. 14 UZNK

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy
albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

2. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe
lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

osobach kierujących przedsiębiorstwem; wytwarzanych towarach
lub świadczonych usługach; stosowanych cenach; sytuacji gospodarczej lub
prawnej.

3. Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa w ust. 1, jest również
posługiwanie się: nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo
innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników; nieprawdziwymi
atestami; nierzetelnymi wynikami badań; nierzetelnymi informacjami
o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług.



Przykłady nieprawdziwych informacji na gruncie 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 informacje odnoszące się do niepodlegania wykluczeniu,

 informacje dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 informacje o oferowanych przez siebie produktach, usługach czy robotach

budowlanych.

Wprowadzenie zamawiającego w błąd / przedstawienie nieprawdziwych

informacji mieści się w ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji:

 jest niezgodne z dobrymi obyczajami,

 narusza bądź zagraża interesom pozostałych wykonawców.



Wyrok KIO z 17 września 2020 r. (KIO 2048/20)

„(...) czyn nieuczciwej konkurencji to nie tylko zachowanie niezgodne
z prawem czy warunkami postępowania o udzielenie zamówienia, ale także
takie zachowanie wykonawcy, które podlega nagannej ocenie moralnej
z punktu widzenia klauzuli generalnej, jakimi są dobre obyczaje. Jest to
podobnie jak dawna uczciwość kupiecka czy cywilistyczne zasady współżycia
społecznego zbiory norm niepisanych wyznaczające reguły egzystencji
w danej społeczności, jak tajemnica korespondencji, zakaz lichwy. Generalnie
dobre obyczaje powinny wyrażać się w szacunku dla drugiej strony,
uczciwości, rzetelności, zaufaniu, lojalności, szczerości, fachowości,
poszanowaniu godności, prywatności, interesów drugiej strony czy
niewprowadzaniu w błąd”.



Nieprawdziwe informacje
jako czyn nieuczciwej konkurencji 

Przypisanie wykonawcy czynu nieuczciwej konkurencji wymaga odniesienia
się do wszystkich ustawowych przesłanek, a zatem wymaga wykazania:

 naruszonych przez wykonawcę przepisów albo skonkretyzowania dobrych
obyczajów naruszonych przez wykonawcę,

 wskazania interesów innych wykonawców lub zamawiającego, które
działaniem wykonawcy zostały lub mogły zostać naruszone.

Wyrok KIO z 3 października 2019 r. (KIO 1826/19)

„Konsorcjum działało niedbale, przedstawiając Zamawiającemu nieprawdziwe
informacje odnośnie doświadczenia zawodowego (...) jednak jego
stwierdzenie [czynu nieuczciwej konkurencji] wymaga precyzyjnego
wskazania, jakie to przepisy lub dobre obyczaje zostały w określonym stanie
faktycznym naruszone”.



wprowadzenie w błąd w zakresie wykonywania 
zamówienia referencyjnego;

sposób wykazania informacji nieprawdziwych 
(czynu nieuczciwej konkurencji)

wyrok KIO z 4 lutego 2022 (KIO 121/22)
wyrok Sądu Okręgowego

w Warszawie z 20 maja 2022 (XXIII Zs 37/22)



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r.
(XXIII Zs 37/22)

 Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Usługi realizacji prac melioracyjnych”; 

 treść warunku udziału w postępowaniu: 

zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

„wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jedną usługę polegającą na realizacji prac melioracyjnych lub prac
konserwacyjnych na rowach melioracyjnych o min. wartości 100 000,00 zł
brutto”.



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r. 
(XXIII Zs 37/22) (2)

→ Jeden z wykonawców wykazał się „doświadczeniem” poprzez
referencje wystawione przez podmiot prywatny, niespecjalizujący
się w robotach melioracyjnych (nieznany w branży), które miały
dotyczyć zadań:



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r. 
(XXIII Zs 37/22) (3)

→ Wykonawca, który stwierdził nieprawdziwość informacji, wniósł
odwołanie, podnosząc zarówno czyn nieuczciwej konkurencji, jak
również niewykazanie warunków udziału.

• Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości.

• Zamawiający, powtarzając badanie i ocenę ofert:

– zaniechał wezwania do wyjaśnienia kwestii prawdziwości pozycji
z wykazu doświadczenia, poprzestając na „rozpytaniu telefonicznym”
skierowanym do podmiotu prywatnego wystawiającego „referencje”,

– wezwał do uzupełnienia wykazu, twierdząc, że te roboty i tak nie
potwierdzały warunku udziału.



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r. 
(XXIII Zs 37/22) (4)

→ Wykonawca złożył drugie odwołanie, zarzucając zamawiającemu:

– Niewykonanie czynności wyjaśnienia i odrzucenia oferty pomimo
uwzględnienia odwołania w całości;

– Niewykonanie czynności odrzucenia oferty pomimo wprowadzenia
w błąd, stanowiący czyn nieuczciwej konkurencji;

– Niewykonanie czynności wykluczenia z postępowania pomimo braku
potwierdzenia warunku również w drugim złożonym wykazie
doświadczenia.

→ KIO w wyroku z 4 lutego 2022 r. (KIO 121/22) oddaliła odwołanie –
wskazując m.in. na brak udowodnienia nieprawdziwych informacji
oraz na bezzasadność zarzutów w zakresie niewykonania czynności.



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r. 
(XXIII Zs 37/22) – stwierdzone naruszenia

„1. Zamawiający mimo złożenia oświadczenia procesowego, że w całości
uwzględnia pierwsze odwołanie i uznaje zarzuty odwołującego (który żądał
odrzucenia oferty A.Z. jako złożonej w czynie nieuczciwej konkurencji
polegającym na posłużeniu się dokumentem stwierdzającym nieprawdę co do
usług referencyjnych oraz jego wykluczenia z postępowania oraz wybrania
oferty odwołującego), bezpodstawnie nie odrzucił tej oferty, nie wykluczył
wykonawcy, tylko wezwał A.Z. do wskazania innych usług referencyjnych.

2. A.Z. posłużył się pierwotnie dokumentem, który wskazywał na wykonanie
usług referencyjnych, jednak dokument nie odpowiadał faktom – żadne
czynności zwykle powiązane w stosunkach gospodarczych z wykonaniem
usług za kwotę ponad 100.000 zł nie zostały przedstawione – wystawienie
faktury, zapłata za usługi”.



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r. 
(XXIII Zs 37/22) – stwierdzone naruszenia (2)

„3. Zamawiający wykonywanie usług referencyjnych potwierdzał u autora
referencji telefonicznie, nie żądając przedstawienia na tę okoliczność żadnych
dowodów (w ocenie Sądu Okręgowego nie ulega wątpliwości, że
zamawiający pozorował wyjaśnianie spornych okoliczności, które wyniknęły
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Zamawiający, mimo
słusznych i uznanych w postepowaniu odwoławczym uwag zgłaszanych przez
skarżącego, nie zweryfikował w sposób realny prawdziwości referencji
wykonawcy A.Z”.



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r. 
(XXIII Zs 37/22) – stwierdzone naruszenia (3)

„Jedyną możliwością udowodnienia, że referencje zawierają prawdziwe
informacje jest dostarczenie faktury za wykonane roboty oraz przedstawienie
protokołu odbioru robót i potwierdzenia dokonania zapłaty za nie. Przy takiej
kwocie wynagrodzenia, której dotyczyły przedstawiane referencje, zdaniem
Sądu Okręgowego niewiarygodne są twierdzenia, że prace te zostały
rozliczone «w inny sposób», niż przy pomocy zapłaty za nie i że nie
wystawiono «formalnej» faktury VAT.

4. Po kolejnym wezwaniu i żądaniu (niezasadnym) wyjaśnienia co do nowych
usług referencyjnych A.Z. przedstawił dokument wskazujący, że usługi zostały
wykonane w terminie po dacie otwarcia ofert”.



Wyrok KIO z 4 lutego 2022 r. (KIO 121/22)

„(...) skład orzekający stwierdza, że nie potwierdził się, jako nieudowodniony
zarzut przedstawienia przez przystępującego, w wyniku pierwszego
wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
nieprawdziwych informacji, będącego czynem nieuczciwej konkurencji.

O ile rzeczywiście niesporne jest, że prace wskazane nie potwierdzają
spełnienia warunku udziału, twierdzenie o nieprawdziwości referencji
wystawionych przez podmiot trzeci, nie zostało dowiedzione,
a w szczególności przypisanie wykonawcy, że przedstawiając otrzymane
dokumenty, popełnił czyn nieuczciwej konkurencji, jest wnioskiem zbyt
daleko idącym i niepotwierdzonym”.



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r. 
(XXIII Zs 37/22) – ciężar dowodu 

„Wymaga podkreślenia, że co do zasady przy zarzucie czynów nieuczciwej
konkurencji ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym, że do takiego czynu
doszło, zgodnie z ogólnymi zasadami onus probandi z art. 534 ust. 1 pzp w zw.
art. 232 k.p.c. w zw. z art. 6 k.c. Jednakże przy zarzucie, że czyn dotyczy
nieprawdziwych informacji o wykonaniu prac, twierdzący nie może tego
wykazać, ponieważ nie można dowieść braku faktów.

W niniejszym postępowaniu odwołujący – skarżący – podawał tak wiele
informacji, które co najmniej budziły wątpliwości co do możliwości
wykonywania prac przez przystępującego, że przystępujący powinien złożyć
jakikolwiek dowód ich wykonania, same twierdzenia były gołosłowne.
W tym przypadku ciężar dowodu w ocenie Sądu spoczywał na
przystępującym A.Z. – twierdzącym, że referencje potwierdzają fakty (brak
wykonania czynności nie jest faktem możliwym do wykazania)”.



Wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2022 r. 
(XXIII Zs 37/22) – ciężar dowodu (2)

„Strona odwołująca wskazywała powody, dla których wykonanie prac
wskazanych w przedstawionych przez przystępującego referencjach było
niemożliwe. Obowiązkiem przystępującego było wykazanie w każdy możliwy
sposób, np. poprzez przedstawienie faktury VAT za wykonane prace,
protokołu odbioru robót, potwierdzenia przelewu, że wykonał prace.

Wobec braku przedstawienia takich dowodów, twierdzenia przystępującego
o wykonaniu prac wskazanych w referencjach należało uznać za
niewiarygodne”.



wprowadzenie w błąd co do doświadczenia, 
wykonywanych czynności, terminu realizacji

zamówienia referencyjnego; 

możliwość uzupełnienia dokumentu zawierającego 
informacje nieprawdziwe 

wyrok KIO z 13 czerwca 2022 (KIO 1366/22)



Wyrok KIO z 13.06.2022 r. (KIO 1366/22) 
– stan faktyczny

Okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez R.W. oraz
wskazane przez wykonawcę doświadczenie w wykazie usług podlegały kilkukrotnie
wyjaśnieniom oraz poprawieniu, przy czym:

– pierwotnie złożony wykaz z dnia 6.02.2022 r. potwierdzał nieprawdę w zakresie
poz. 2 – gazowania w kościele w Bierutowie jako wykonanego w ostatnich 5 latach;

– następnie – w wyjaśnieniach z 31.03.2022 r. R.W. ponownie potwierdził
nieprawdę, poświadczając, że poz. 2 w wykazie z dnia 6.02.2022 r. została
wykonana w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania,
a zamawiający – posiadając jednoznaczne informacje na temat poświadczenia
nieprawdy w dokumentach (Wykaz robót i referencje) – wezwał go do
„poprawienia” wykazu robót.

W „poprawionym” wykazie z dnia 20.04.2022 r. R.W. ponownie złożył
nieprawdziwe informacje – w poz. 1 oraz w poz. 3 tego wykazu.



Wyrok KIO z 13.06.2022 r. (KIO 1366/22) 
– stan faktyczny (2)

→ Załączone do wykazu referencje – wystawione przez parafię w Bierutowie
– nie zawierały informacji o terminie wykonania zamówienia.

→ Z informacji uzyskanych przez odwołującego od Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trybie udostepnienia informacji
publicznej wynika, że Konserwator zezwolił na wykonanie fumigacji
kościoła w Bierutowie w terminie od 23 lipca 2014 r. do 30 września
2014 r. i w tym okresie w 2014 r fumigacja została wykonana – a więc nie
w okresie ostatnich 5 lat.

→ Dodatkowo Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu
potwierdził, że przeprowadzenie kolejnej fumigacji w 2020 r. wymagałoby
uzyskania kolejnego pozwolenia, a takiego nie wydano, gdyż parafia nie
składała wniosku o następną fumigację.



Wyrok KIO z 13 czerwca 2022 r. (KIO 1366/22)

„Izba uznała, że w zakresie zarzutu naruszenia art. 128 ust. 1 w zw. z art. 226

ust. 1 pkt 2 lit. b pzp odwołanie podlega odrzuceniu. Ww. zarzut odnosił się

do pierwotnej treści wykazu robót złożonego przez wykonawcę R.W.

– w zakresie terminu prac wykonanych na terenie kościoła w Bierutowie.

Wiedzę o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania

w tym zakresie odwołujący powinien był powziąć już na etapie uprzednio

podjętej przez zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

(18 lutego 2022 r.)”.



Wyrok KIO z 13 czerwca 2022 r. (KIO 1366/22) (2)

„Odwołujący w pierwszej kolejności zobowiązany był do zachowania terminu

podniesienia zarzutu odwołania czy też wykazania zasadności swojego

stanowiska w zakresie niepotwierdzenia przez wykonawcę R.W. warunków

udziału w postępowaniu. W zakresie, w jakim ww. zarzut odnosił się do

okoliczności objętych zarzutem, w odniesieniu do którego postępowanie

odwoławcze podlegało umorzeniu, należy wskazać, że zamawiający, składając

oświadczenie o częściowym uwzględnieniu odwołania, jednocześnie

poinformował o sposobie dalszego prowadzenia czynności badania i oceny

ofert, co zostało przez odwołującego wyraźnie zaakceptowane. Rozpatrzenie

zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 7 pzp w tym zakresie nie jest zatem

możliwe przed wykonaniem przez zamawiającego zapowiadanych czynności”.



Kwestia uzupełnienia dokumentu, który zawierał 
informacje nieprawdziwe / wprowadzał w błąd



Wyrok KIO z 19 stycznia 2022 r. (KIO 10/22)
– wprowadzenie w błąd a uzupełnienie dokumentów

„Jeśli jednak okaże się, że wykonawca ten wprowadził Zamawiającego
w błąd (przez przemilczenie tej potencjalnie istotnej dla spełnienia warunku
okoliczności), Zamawiający – pomimo że nie przewidział w postępowaniu
podstaw wykluczenia wykonawców z przyczyn wskazanych w art. 109 Prawo
zamówień publicznych – musi wziąć pod uwagę zasady uzupełniania
dokumentów:

po pierwsze, że już raz wzywał do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów
dotyczących usługi dla Przedsiębiorstwa (...) w G. w tym zakresie,

po drugie zaś, że zgodnie z dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli wykonawca nie przedstawił tych
oświadczeń lub dokumentów, są one niekompletne lub zawierają błędy. (...)”.



Wyrok KIO z 19 stycznia 2022 r. (KIO 10/22)
– wprowadzenie w błąd a uzupełnienie dokumentów (2)

Art. 128 ust. 1 pzp

Jeżeli wykonawca nie złożył (1) oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne (2)
lub zawierają błędy (3), zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio
do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że:

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta
wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.



Wyrok KIO z 19 stycznia 2022 r. (KIO 10/22)
– wprowadzenie w błąd a uzupełnienie dokumentów (3)

„(...) po drugie zaś, że zgodnie z dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli wykonawca
nie przedstawił tych oświadczeń lub dokumentów, są one niekompletne lub
zawierają błędy.

Nie dotyczy to natomiast dokumentów i oświadczeń, które zawierają
informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. W takim wypadku
Zamawiającemu pozostają do rozważenia konsekwencje wskazane
w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na
brak wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.



Czyny nieuczciwej konkurencji i zagadnienia z nimi 
związane w najnowszym orzecznictwie KIO i SO 



Wyrok KIO z 25 lutego 2022 r. (KIO 318/22)
– oznaczenie produktu innego producenta

własną marką

„Izba podkreśla raz jeszcze, że w powszechnym rozumieniu słowo «marka» to
inaczej znak firmowy, znak określający producenta. To nazwa lub symbol
graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem
lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa.
Producent podpisując go, gwarantuje jego jakość. Odwołujący w ofercie
wskazał jako markę oferowanych produktów swoją markę T., wyjaśniając,
iż przykleja własne logo obok/zamiast nazwy producenta. Okoliczność ta
potwierdza, zdaniem Izby, że Odwołujący nie jest producentem urządzeń oraz
że nie sprecyzował w ofercie w sposób wymagany przez Zamawiającego
producenta oferowanego asortymentu”.



Wyrok KIO z 25 lutego 2022 r. (KIO 318/22)
– oznaczenie produktu innego producenta

własną marką

„Odwołujący nie może oznaczać swoją marką produktów niewytworzonych
przez siebie. Nie może sprzedawać cudzego produktu pod własną marką.
Takie działanie narusza prawa właściciela znaku towarowego oraz stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem Izby wyjaśnienia złożone przez Odwołującego potwierdziły, że nie
jest on producentem oferowanego asortymentu, a zatem nie sprecyzował
w sposób wymagany przez Zamawiającego przedmiotu świadczenia. (...)

Przyjęta przez niego metodologia działania, tj. zakup produktów
u producentów i dostarczenie ich Zamawiającemu pod marką T. jest
działaniem niezgodnym z prawem, naruszającym prawa własności
producentów i stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji”.



Wyrok KIO z 21 lutego 2022 r. (KIO 337/22)
– „finansowanie krzyżowe”

jako czyn nieuczciwej konkurencji

„Ujęte przez H. koszty wyniosły jednak jedynie 3 240,98 zł. Pozostała
część z obowiązkowych elementów składających się na koszt
pracodawcy zatrudniającego pracowników na etacie według
twierdzenia H. miał być ponoszony w ramach realizacji zadań ochrony
innych obiektów. Tym samym H. założył, że mimo iż do realizacji
przedmiotu zamówienia będzie potrzebne łącznie 3,53 etatu, to część
kosztów tych etatów poniesiona zostanie przez wykonawcę w
ramach realizacji zadań na rzecz innych podmiotów. Praktyka taka na
gruncie zamówień publicznych jest niedopuszczalna”.



Wyrok KIO z 21 lutego 2022 r. (KIO 337/22)
– „finansowanie krzyżowe”

jako czyn nieuczciwej konkurencji

„Wykonawcy nie mogą przerzucać części kosztów realizacji zadania do
kosztów realizacji innych umów, podobnie jak niedozwolone jest pokrywanie
strat wynikających z zaniżenia ceny zyskami z kontraktów realizowanych na
rzecz innych podmiotów. Praktyki takie często kwalifikowane są jako
przykłady czynów nieuczciwej konkurencji. Są one również dowodami na
zaoferowanie rażąco niskiej ceny”.



Wyrok KIO z 10 lutego 2022 r. (KIO 192/22) 
– manipulowanie cenami jednostkowymi

„(...) należy stwierdzić, że ujęcie kosztów stałych w części zmiennej
wynagrodzenia było w okolicznościach przedmiotowej sprawy
niedopuszczalne. Oceny tej nie zmienia podnoszona przez Odwołującego
okoliczność, że żadne postanowienie SWZ nie zabraniało zaoferowania ceny
0 EUR. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że Zamawiający wyraźnie określił,
jakie składniki ma obejmować część stała wynagrodzenia, a jakie – część
zmienna. Sztuczne przeniesienie tych składników z jednej kategorii
wynagrodzenia do drugiej nie było więc prawidłowe”.



Wyrok KIO z 10 lutego 2022 r. (KIO 192/22) 
– manipulowanie cenami jednostkowymi (2)

„Co więcej, biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych kryteriów oceny
ofert, należy stwierdzić, że jeśli wykonawca w sposób sztuczny, wbrew
wytycznym Zamawiającego, obniża do zera wynagrodzenie stałe (wyżej
punktowane), istotnie zawyżając wynagrodzenie zmienne (o niższej wadze), to
manipuluje oceną oferty i działa z zamiarem zwiększenia swojej punktacji
w inny sposób niż poprzez normalne konkurowanie ceną, w konsekwencji
zwiększając swoją szansę na uzyskanie zamówienia, kosztem innym
wykonawców.

Takie działanie Odwołującego nosi – w ocenie Izby – znamiona czynu
nieuczciwej konkurencji określonego w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji
jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub
narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.



Wyrok KIO z 10 lutego 2022 r. (KIO 192/22) 
– manipulowanie cenami jednostkowymi (3)

„Nie ulega bowiem wątpliwości, że Odwołujący w sposób naganny,
niemieszczący się w granicach normalnej rywalizacji rynkowej wykorzystuje
postanowienia SWZ dotyczące sposobu oceny ofert, co najmniej zagrażając
interesom konkurencyjnych wykonawców, przez istotne ograniczenie ich szans
na uzyskanie zamówienia. Działanie Odwołującego jest – zdaniem Izby –
typowym przykładem czynu nieuczciwej konkurencji w postępowaniach
o udzielnie zamówienia publicznego. Zauważenia wymaga również, że dla
zaistnienia przesłanki odrzucenia oferty określonej w art. 226 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystarczające jest działanie z zamiarem
wpłynięcia na ranking ofert, bez względu na to, czy faktycznie działanie to
doprowadziło to takich skutków. Nie ma zatem znaczenia okoliczność, że cena
całkowita oferty Odwołującego była niższa. Bez znaczenia pozostaje też, czy
nawet w sytuacji prawidłowego wydzielenia z tej ceny wynagrodzenia stałego,
oferta Odwołującego i tak pozostałaby najkorzystniejsza”.



Wyrok KIO z 10 lutego 2022 r. (KIO 192/22) 
– manipulowanie cenami jednostkowymi (4)

„Za czyn nieuczciwej konkurencji można między innymi uznać manipulację
przez wykonawcę cenami jednostkowymi będącymi odrębnymi kryteriami
oceny ofert w sytuacji, gdy zaoferowane ceny jednostkowe są nierynkowe,
nierealne i nakierowane wyłącznie na uzyskanie lepszej punktacji.

O tego rodzaju czynie nieuczciwej konkurencji (tzw. manipulacji cenowej)
można mówić również w sytuacji zaoferowania nierynkowych cen
jednostkowych, niestanowiących odrębnych kryteriów oceny ofert.

Uwzględnienie podniesionego w tym zakresie zarzutu wymaga wykazania
przez odwołującego, że działanie innego wykonawcy było nakierowane na
uzyskanie przewagi konkurencyjnej, która by nie wystąpiła w przypadku
zaoferowania realnych cen jednostkowych”.



Wyrok KIO z 22 lipca 2021 r. (KIO 1750/21) 
– przedstawienie informacji nieprawdziwej

odnośnie do posiadania wpisu do BDO

„Przystępujący wykonawca nie przedstawił dowodu przeciwnego do ustaleń
z 2019 roku. Wobec braku zatem przez wykonawcę L. wymienionego
pozwolenia, na którym oparto wpis do BDO, a wykonawca L. legitymuje się
nieaktualnym, a tym samym nie spełnia on warunku udziału w niniejszym
postępowaniu – rozumianego jako konieczność posiadania wpisu do BDO
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Izba tym samym uznała, że odwołanie podlega uwzględnieniu i nakazała
zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy L. oraz jej odrzucenie”.



Wyrok KIO z 22 lipca 2021 r. (KIO 1750/21) 
– przedstawienie informacji nieprawdziwej
odnośnie do posiadania wpisu do BDO (2)

„Wykonawca L. bowiem, zakładając zagospodarowanie odpadów
zmieszanych w instalacji, która nie spełnia wymogów obowiązującego
prawa, a w szczególności nie posiadając wymaganego pozwolenia na
przetwarzanie odpadów, złożył ofertę niezgodną z warunkami zamówienia
określonymi w SWZ i jednocześnie celem uzyskania wyższej punktacji
w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji.

Taka niezgodność ma charakter istotny i jest nieusuwalna. Wykonawca nie
może bowiem w sposób zgodny z prawem i z wymaganiami SWZ wykonać
zamówienia w sposób założony w ofercie, z wykorzystaniem wskazanej
w ofercie Instalacji Komunalnej”.



Wyrok KIO z 7 grudnia 2021 r. (KIO 3397/21, KIO 
3401/21, KIO 3402/21, KIO 3403/21) – rażąco niska cena 

jako czyn nieuczciwej konkurencji – ciężar dowodu

„Dla uznania, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji nie
wystarczy stwierdzenie, iż dany podmiot sprzedaje towary lub usługi poniżej
kosztów wytworzenia lub świadczenia, sprzedaż ta musi mieć jeszcze na celu
eliminację innych przedsiębiorców.

Należy zatem wykazać, że zamiarem wykonawcy była właśnie eliminacja
z rynku innego przedsiębiorcy, np. po to, aby zająć jego miejsce na danym
rynku, aby stworzyć sobie optymalne warunki do kształtowania na nim cen.
Nie jest wystarczające dla wypełnienia dyspozycji art. 15 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.
zaniżenie przez wykonawcę ceny w celu doprowadzenia do wyboru jego
oferty i uzyskania jednego konkretnego zamówienia, w którym to przypadku
pozbawienie innego wykonawcy możliwości realizacji tego zamówienia jest
jedynie naturalną pochodną”.



Wyrok KIO z 23 kwietnia 2021 r. (KIO 944/21)
– zaoferowanie nierealnego czasu reakcji 

„W ocenie Izby złożenie przez Przystępującego oferty z czasem dojazdu w
ciągu jednej setnej minuty wyczerpuje znamiona wskazanych w przywołanych
wyżej przepisach czynów nieuczciwej konkurencji.

Złożenie oferty jedynie z pozoru najkorzystniejszej, o której od początku
wiadomo, że nie będzie mogła być wykonana na warunkach, które
zdecydowały o jej wyborze, bez wątpienia stanowi naruszenie dobrych
obyczajów i prowadzi do naruszenia interesu wykonawców oferujących
realne warunki wykonania zamówienia, pozbawiając ich de facto możliwości
konkurowania w przetargu.

Z drugiej strony uderza to w interes Zamawiającego, ograniczając mu
możliwość udzielenia zamówienia innym wykonawcom, oferującym realnie
korzystniejsze warunki wykonania zamówienia”.



Wyrok KIO z 23 kwietnia 2021 r. (KIO 944/21)
– zaoferowanie nierealnego czasu reakcji (2)

„W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej powyższe działania nakierowane były
na uzyskanie przedmiotowego zamówienia, zmierzały do wygrania za
wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli
w tym celu podano nierealny czas dojazdu, co w istocie stanowiło
zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej,
godzące w zasady uczciwej konkurencji.

Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia
w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia po to tylko, by
uzyskać zamówienie”.



Podsumowanie

Zamawiający powinni w SWZ stosować przesłanki 
wykluczenia z powodu złożenia nieprawdziwych 
informacji – co najmniej art. 109 ust. 1 pkt 8 pzp

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów powinno 
dotyczyć wykonawców, którzy nie złożyli 
nieprawdziwych informacji.

Czyn nieuczciwej konkurencji jako przesłanka 
odrzucenia oferty ma szerokie zastosowanie
w praktyce pzp.



Dziękuję za uwagę


