
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieważność oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów odrębnych od ustawy 
Prawo zamówień publicznych jest jedną z podstaw odrzucenia oferty – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8) PZP. 

 

 

Art. 89 ust. 1 pkt 8) PZP nie określa szczegółowych przesłanek dotyczących nieważności oferty. Możliwość odrzucenia 
oferty z uwagi na postanowienia przepisów odrębnych jest katalogiem otwartym. Nieważność oferty 
w oparciu o przepisy odrębne to przede wszystkim niezgodność oferty z przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

Odrzucenie oferty z powodu jej nieważności jest stosunkowo rzadkie. Niezbyt często również Krajowa Izba 
Odwoławcza rozpatruje odwołania dotyczące nieważności oferty. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest 
możliwość konwalidowania niektórych uchybień (w trybie uzupełnienia z art. 26 ust. 3 PZP), które ostatecznie 
mogłyby doprowadzić do odrzucenia oferty z powodu jej nieważności. Uzupełnić ofertę można np. w przypadku 
niedołączenia do niej pełnomocnictwa lub złożenia pełnomocnictwa wadliwego.  

Innym powodem jest trudność w wykazaniu zaistnienia nieważności oferty (kwestia dowodowa) – np. w przypadku 
zarzutu związanego z bezprawnością czynności (art. 58 § 1 i 2 KC) lub niemożliwością świadczenia zarówno 
obiektywną, jak i subiektywną (art. 387 § 1 KC). 

 

 

 

Najczęstsze przyczyny nieważności oferty przetargowej: 

● niewłaściwa forma złożenia oferty, np. brak własnoręcznego podpisu, niepodpisanie oferty przez osobę 
prawidłowo umocowaną 

● niezłożenie lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa (falsus procurator) 

● złożenie oferty pod wpływem błędu lub groźby 

● złożenie oferty jest sprzeczne z ustawą albo ma na celu jej obejście  

● złożenie oferty jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

● zaoferowane w ofercie świadczenie jest niemożliwe do spełnienia  

 

 

 

Przydatne wyroki Krajowej Izby Odwoławczej poruszające temat nieważności oferty: wyrok KIO 
o sygn. akt KIO/UZP 119/08, sygn. akt KIO 1389/12, sygn. akt KIO 2253/13, sygn. akt KIO 2594/11, sygn. akt KIO 
2492/11 2495/11, sygn. akt KIO 2407/11, sygn. akt KIO 2182/10, sygn. akt KIO 1054/14. 

 

Więcej na ten temat w artykule Moniki Kucharczyk "Przyczyny nieważności oferty" w lipcowym 
numerze miesięcznika "Monitor zamówień publicznych." 

 

 

 

  

 

 

www.twobirds.com 

  Zamówienia Publiczne  

Orzecznictwo KIO 

Nieważność oferty 

Monika Kucharczyk 
Senior Associate, Szef Zespołu 
Prawa Zamówień Publicznych 

monika.kucharczyk@twobirds.com 
tel. 22 583 79 00 

 

 

9/2014 

Przypomnienie 

Przyczyny 

Materiał przygotowany został wyłącznie po to, aby poinformować 
Państwa o ważnych zagadnieniach prawnych. Nie stanowi on porady 
prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z Państwa. 
W przypadku pytań związanych z przedstawionymi powyżej 
zagadnieniami prosimy o kontakt z warszawskim biurem Bird & Bird. 
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera, prosimy o email 
zwrotny na adres: kancelaria@twobirds.com 
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