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PROCEDURY | Odwołanie w sprawie zamówienia publicznego można cofnąć w każdym czasie, aż do zamknięcia rozprawy.

Trzeba się liczyć z kosztami 
w postępowaniu przed izbą
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Postępowanie przed Krajową 
Izbą Odwoławczą jest postę-
powaniem szczególnym, 
uregulowanym w sposób 
odmienny aniżeli postępo-
wania przed sądami po-
wszechnymi. Decydując się 
na prowadzenie sporu przed 
KIO, należy mieć na uwadze, 
że zasady rządzące tym po-
stępowaniem reguluje usta-
wa Prawo zamówień publicz-
nych oraz akty wykonawcze 
wydane na jej podstawie. 
Podstawowe znaczenie mają 
tu przede wszystkim rozpo-
rządzenie prezesa Rady Mi-
nistrów z 22 marca 2010 r. 
w sprawie regulaminu postę-
powania przy rozpoznawaniu 
odwołań oraz rozporządze-
nie prezesa Rady Ministrów 
z 15 marca 2010 r. w sprawie 
wysokości i sposobu pobie-
rania wpisu od odwołania, 
oraz rodzajów kosztów w po-

stępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczania.

Uczestnicy rynku zamówień 
publicznych szczególną uwagę 
winni zwrócić na drugie z wy-
mienionych rozporządzeń, 
a dokładnie jego zmianę, która 
weszła w życie 24 stycznia 
2017 roku. W obowiązującym 
rozporządzeniu zmieniony 
został m.in. § 5 ust. 1 pkt 3 do-
tyczący ponoszenia kosztów 
w przypadku cofnięcia odwo-
łania, który może spowodo-
wać, iż odwołujący mimo cof-
nięcia odwołania poniosą 
pewne koszty.

Cofnięcie odwołania

Zgodnie z przepisami usta-
wy Prawa o zamówieniach 
publicznych odwołujący ma 
prawo cofnąć odwołanie w każ-
dym czasie, aż do zamknięcia 
rozprawy. Może nastąpić to 
zarówno przed rozprawą 
przed Krajową Izbą Odwoław-
czą, jak i w trakcie jej trwania. 
Moment cofnięcia odwołania 
decyduje o ewentualnym zwro-
cie wpisu od odwołania. Jeżeli 
bowiem cofnięcie nastąpiło 
przed otwarciem rozprawy, 
odwołującemu zwraca się 
90  proc. wpisu. W praktyce 
oznaczało to, że odwołujący 
mógł cofnąć odwołanie dopie-
ro na posiedzeniu przed KIO 
(poprzedzającym właściwą 
rozprawę) i uzyskać zwrot 
90 proc wpisu, bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów.

Sposób na 
zamawiających

Z możliwości takiej korzy-
sta wielu wykonawców, któ-
rzy niejednokrotnie wnoszą 
odwołanie ze świadomością, 
iż sprawa nie będzie meryto-
rycznie rozpatrywana przez 
KIO. Odwołanie ma w tym 
przypadku wymusić zmianę 
decyzji zamawiających, choć-
by przez częściowe uwzględ-
nienie zarzutów. Dzięki takim 

zabiegom wykonawcy często 
uzyskują korzystne dla sie-
bie rozstrzygnięcia przy 
niewielkim nakładzie finan-
sowym. O  tym, jak często 
zabieg ten jest stosowany 
przez wykonawców, świad-
czyć mogą statystyki prowa-
dzone przez KIO, z których 
wynika, iż w  2015 roku 590 
postępowań zostało umo-
rzonych wskutek wycofania 
odwołania – 22 proc. ogólnej 
liczby wniesionych odwołań 
(Informacja o działalności 
Krajowej Izby Odwoławczej 

w 2015 roku, Warszawa 2016, 
www.uzp.gov.pl).

Przedstawione uregulowa-
nia budziły zastrzeżenia za-
mawiających, ewentualnie 
wnoszących sprzeciw wobec 
uwzględnienia zarzutów 
p r z e z  z a m aw i a j ą ce g o. 
W  związku z  cofnięciem od-
wołania przed samą rozprawą, 
podmioty te nie mogły bo-
wiem dochodzić zwrotu po-
niesionych kosztów np. wyna-
grodzenia pełnomocnika. Po-
twierdzały to zarówno 
Krajowa Izba Odwoławczą, jak 
i sądy powszechne rozstrzyga-
jące analogiczne zagadnienia. 
W postanowieniu Sądu Okręgo-
wego w Bielsku-Białej z 16 stycz-
nia 2015 r. (sygn. akt II Ca 
725/14) sąd stwierdził, że 
„w sytuacji, gdy cofnięcie od-
wołania następuje przed 
otwarciem rozprawy w Krajo-
wej Izbie Odwoławczej brak 
jest regulacji prawnych po-
zwalających na zasądzenie od 
odwołującego na rzecz prze-
ciwników odwołania zwrotu 
jakichkolwiek poniesionych 
przez nich kosztów w postę-
powaniu odwoławczym.”

Sytuację zmieniło w pew-
nym zakresie rozporządzenie 
z 19 grudnia 2016 roku zmie-
niające rozporządzenie 
w sprawie wysokości i sposo-
bu pobierania wpisu od odwo-
łania oraz rodzajów kosztów 
w  postępowaniu odwoław-
czym i sposobu ich rozliczania. 
Zgodnie z nowymi przepisami, 
jeżeli odwołanie zostanie cof-

nięte przed rozprawą, ale na 
mniej niż jeden dzień przed 
dniem, na który został wyzna-
czony termin rozprawy lub 
posiedzenia z udziałem stron 
oraz uczestników postępowa-
nia –  wówczas Izba zasądza 
koszty, o których mowa w § 3 
pkt 2 rozporządzenia. Koszty 
te obejmują uzasadnione 
koszty stron postępowania 
odwoławczego (…) w wysoko-
ści określonej na podstawie 
rachunków przedłożonych do 
akt sprawy, obejmujące w 
szczególności koszty związane 
z dojazdem na wyznaczoną 
rozprawę lub rozprawy (posie-
dzenie lub posiedzenia) Izby 
oraz wynagrodzenie pełno-
mocników, jednak nie wyższe 
niż kwota 3600 zł.

Powyższe oznacza, że jeżeli 
wykonawca wycofa odwołanie 
dopiero chwilę przed posie-
dzeniem z udziałem stron lub 
przed rozprawą, wówczas 
może utracić nie tylko 10 proc. 
wpisu od odwołania, ale rów-
nież koszty poniesione przez 
stronę przeciwną, w tym 
w szczególności wynagrodze-
nie pełnomocników. Oczywi-
ście warunkiem zasądzenia 
kosztów na rzecz strony 
przeciwnej jest złożenie sto-
sownego wniosku i udoku-
mentowanie poniesionych 
kosztów, niemniej jednak za-
mawiający mając świadomość 
możliwości odzyskania kosz-
tów postępowania odwoław-
czego, z pewnością koszty te 
udokumentują.

Stąd też nawet jeżeli wyko-
nawca składa odwołanie jedy-
nie w celu wywierania nacisku 
na zamawiającym, musi mieć 
na uwadze, że wycofanie od-
wołania (bez dodatkowych 
kosztów) powinno nastąpić 
w  istocie na dwa dni przed 
posiedzeniem lub rozprawą 
KIO. Wydaje się jednak, że 
w  przypadku wielomiliono-
wych kontraktów, które mogą 
uzyskać wykonawcy w rezulta-
cie rozstrzygnięcia postępo-
wania o udzielenie zamówie-
nia publicznego, koszty na 
rzecz strony przeciwnej, nie 
będą stanowiły istotnego ele-
mentu w procesie decyzyjnym, 
dotyczącym terminu wycofa-
nia odwołania.

Czytając treść zmienionego 
rozporządzenia, nie można 
oprzeć się wrażeniu, że ustawo-
dawca szczególną ochroną 
obejmuje wyłącznie zamawia-
jących, którzy w przeciwień-
stwie do wykonawców, mogą 
dokonywać określonych czyn-
ności dopiero w dniu, w którym 
wyznaczone zostało posiedze-
nie z udziałem stron. Zamawia-
jący może podjąć decyzję co do 
uwzględnienia zarzutów pod-
niesionych w odwołaniu dopie-
ro po otwarciu posiedzenia 
z  udziałem stron, ponieważ 
ustawodawca zdecydował, iż 
izba zasądzi koszty od zama-
wiającego na rzecz odwołujące-
go, dopiero wówczas, gdy 
uwzględnienie w całości zarzu-
tów odwołania nastąpiło po 
otwarciu rozprawy. 

tydzień temu Pisaliśmy o:
Natalia Nafalska: Forma 
dokumentowa czynności prawnej 
ma zastosowanie nie tylko do 
czynności prawnych właściwych 
dla prawa cywilnego, ale również 
do tych z zakresu prawa pracy.
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> Edyta Głowińska 
radca prawny z Kancelarii 
prawnej MadejczyK


