
 

Kraków, dnia 6 czerwca 2022 r. 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa 

Odwołujący: Firma Handlowo Usługowa KOZERA Michał Kozera 

 ul. Lipowa 7a, 41-407 Imielin 

 NIP: 6462881334  

 reprezentowany przez: 

r.pr. Dawid Pantak 

Kancelaria Radcy Prawnego 

ul. Filarecka 3/4, 30-110 Kraków 

telefon: 668 501 984 

e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl   

Zamawiający: Miasto Imielin 

ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin  

telefon: (32) 22 55 505 

 e-mail: przetargi@imielin.pl   

  

ODWOŁANIE 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2022 roku" 

(numer referencyjny: GK.271.16.2022) 

 

1. Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa [które wraz  

z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej oraz wydrukiem komputerowym z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Odwołującego stanowią załączniki od 1 do 3 do niniejszego 

odwołania], na podstawie art. 513 pkt 1 i 2 w związku z art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 

[dalej: „ustawa Pzp”] wnoszę odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy czynność 
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zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na zaniechanie czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie 

ustawy. 

2. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie 

Miasta Imielin w 2022 roku. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 

maja 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00151734/01. 

4. Czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, którym Odwołujący zarzuca niezgodność  

z przepisami ustawy, to zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Berylbola Borkiewicz 

Wioleta [dalej: „Berylbola”]. 

5. Czynnościom i zaniechaniom czynności przez Zamawiającego Odwołujący stawia zarzut 

naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty 

wykonawcy Berylbola, podczas gdy oferta tego wykonawcy zawiera błędy w obliczeniu ceny w 

postaci uwzględnienia nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 

6. Wskazując na powyższe, Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania oraz: 

1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

2) nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy Berylbola; 

3) obciążenie kosztami postępowania Zamawiającego oraz zasądzenie od Zamawiającego na 

rzecz Odwołującego kwoty 7.500 zł stanowiącej koszty poniesione z tytułu wpisu, a także 

kwoty wskazanej przez Odwołującego na rozprawie według przedłożonych na niej 

dokumentów. 

UZASADNIENIE 

I. 

OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNE 

7. Zamawiający prowadzi na podstawie ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pod nazwą „Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta 

Imielin w 2022 roku” (numer referencyjny: GK.271.16.2022). Wartość zamówienia jest mniejsza 

niż progi unijne. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w wariancie bez 

negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). 

8. Zgodnie z rozdziałem II punkt 1 specyfikacji warunków zamówienia przedmiotem zamówienia jest: 

„Zadanie obejmuje prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin 

w 2022 roku. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach: wiosennym i 

jesiennym. Każdy etap obejmuje utrzymanie 43 000 mb rowów jednorazowo. W okresie 
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wiosennym przewiduje się wykoszenie 23 000 mb rowów, odwóz urobku na odległość do 10 km w 

ilości około 80 m3, odmulenie przepustu rurowego o średnicy fi 400 mm z rozplantowaniem urobku 

na miejscu w ilości 250 mb, odmulenie przepustu rurowego o średnicy fi 600 mm z 

rozplantowaniem urobku na miejscu w ilości 250 mb, wykoszenie i odmulenie rowu z namułu o 

grubości 20 cm – 18 000 mb rowów, wykoszenie i odmulenie rowu z namułu o grubości 30 cm – 

2 000 mb rowów.  

W okresie jesiennym przewiduje się wykoszenie 43 000 mb rowów, odmulenie przepustu rurowego 

o średnicy fi 400 mm z rozplantowaniem urobku na miejscu w ilości 250 mb. W przypadku złego 

stanu technicznego rowów, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmienienia zakresu robót na 

rowach poprzez dodatkowe odmulenie rowów.  

Niniejsze zadanie obejmuje usługi w zakresie wykaszania chwastów i samosiewów, odmulania 

rowów, czyszczenia przepustów rurowych samochodami asenizacyjnymi typu WUKO”. 

9. Zamawiający w treści dokumentów zamówienia nie określił stawki podatku od towarów i usług, 

jaką wykonawcy mieliby przyjąć do obliczenia ceny oferty. 

Jednocześnie Zamawiający we wzorze formularza ofertowego (stanowiącym załącznik numer 1 do 

specyfikacji warunków zamówienia) wymagał podania przez wykonawców, w ramach 

zaoferowanej ceny, również stawki podatku od towarów i usług.  

10. W postępowaniu ofertę złożył między innymi wykonawca Berylbola. 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferował on cenę w wysokości brutto 224.000,60 zł, w 

tym podatek od towarów i usług w według stawki 23% w wysokości 41.886,29 zł. Zaoferowana 

cena netto wynosiła 182.114,31 zł. 

II. 

OKOLICZNOŚCI PRAWNE 

II.1. 

Prawidłowa stawka podatku od towarów i usług 

11. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu i konserwacji rowów, w 

tym prace polegające na wykoszeniu rowów, odwożeniu urobku, odmulenia i czyszczenia 

przepustów, rozplantowania urobku oraz wykaszanie chwastów i samosiewów.  

12. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.) tego typu usługi 

należy zakwalifikować  według kodu PKWiU 81.30.10.0 (usługi związane z zagospodarowaniem 

terenów zieleni). 

13. Potwierdzają to interpretacje wydane przez Dyrektorów Krajowej Informacji Skarbowej: 
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1) Interpretacja indywidualna z dnia 26 kwietnia 2019 r. 0112-KDIL1-2.4012.73.2019.2.JO: „Z 

opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem 

świadczenia usług będzie: 

1) koszenie trawy na poboczach dróg (PKWiU 81.30.10.0); 

2) odmulanie rowów (PKWiU 81.30.10.0) 

3) oczyszczanie przepustów (PKWiU 81.30.10.0); 

4) konserwacja wałów po szkodach wyrządzonych przez zwierzynę (PKWiU 81.30.10.0); 

5) okaszanie kanałów i dna kanałów (PKWiU 81.30.10.0); 

6) utrzymanie zieleni przy wałach przeciwpowodziowych (koszenie trawy) (PKWiU 

81.30.10.0). 

Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić jednego świadczenia głównego. Poszczególne 

usługi będą stanowiły cel sam w sobie i nie będą ściśle ze sobą powiązane. Wynagrodzenie 

będzie ulegało zmianie w zależności od ilości wykonanych usług. Wnioskodawca będzie 

rozliczany z ilości pojedynczych usług. Cena będzie ustalana za wykonanie poszczególnych 

czynności. Wnioskodawca nie planuje korzystać z usług podwykonawców. Usługi świadczone 

będą dla różnych podmiotów m.in. na terenach gminnych, miejskich, pozostających pod 

zarządem „Państwowego (…)”, oraz użyteczności publicznej, u osób prywatnych, na terenach 

przemysłowych oraz terenach będących pod zarządami wspólnot mieszkaniowych i 

spółdzielni. 

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dla 

wskazanych powyżej usług świadczonych przez Wnioskodawcę, sklasyfikowanych w 

grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 jako usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni – 

zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146aa pkt 2 ustawy w zw. z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy – 

zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 8 %. 

W konsekwencji, do świadczonych przez Wnioskodawcę usług – tj. koszenia trawy na 

poboczach dróg, odmulania rowów, oczyszczania przepustów, konserwacji wałów po 

szkodach wyrządzonych przez zwierzynę, okaszania kanałów i dna kanałów oraz utrzymania 

zieleni przy wałach przeciwpowodziowych (koszenie trawy) – będzie miała zastosowanie 

obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8 %. 

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe”. 

2) Pismo z dnia 11 maja 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-

1.4012.154.2018.2.NK: „Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie brał 

udział w organizowanych przez podległe... przetargach na bieżącą konserwację wałów 

przeciwpowodziowych, rzek i kanałów. Świadczone usługi będą miały polegać na ręcznym i 
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mechanicznym wykaszaniu traw i porostów (wraz z ich wygrabieniem) na wałach 

przeciwpowodziowych, skarpach rzek i kanałów. 

Wnioskodawca klasyfikuje ww. usługi w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 - "usługi związane z 

zagospodarowaniem terenów zieleni". 

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w oparciu o powołane przepisy prawa prowadzi 

do stwierdzenia, że skoro usługi wskazane we wniosku mieszczą się w grupowaniu PKWiU 

81.30.10.0 - "usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni", to zastosowanie 

znajdzie stawka 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe”. 

14. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 204 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) [dalej: „ustawa o podatku od towarów i 

usług”]: 

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), 

stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138 i ust. 4.  

W załączniku numer 3 do ustawy (wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w 

wysokości 7%) znajduje się pozycja 52 – PKWIU 81.30 Usługi związane z zagospodarowaniem 

terenów zielonych. 

Jednocześnie zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług: 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość 

relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie 

mniejsza niż -6%: (…) 

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do 

ustawy, wynosi 8%.  

15. Prawidłowa stawka podatku od towarów i usług dla usług będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia wynosi więc 8%. 

16. Wykonawca Berylbola do obliczenia zaoferowanej ceny przyjął błędna stawkę podatku od 

towarów i usług. Wykonawca Berylbola przyjął stawkę tego podatku 23%, podczas gdy 

uwzględniając przedmiot niniejszego zamówienia prawidłowa stawka wynosi 8%. 

II.2. 

Konsekwencje zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 



Strona 6 z 12 

 

17. Zgodnie z normą prawną wynikającą z art. 225 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp: 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

18. Zgodnie z powyższym przepisem Zamawiający jest zobligowany odrzucić ofertę wykonawcy, który 

popełnił błędy w obliczeniu ceny. Jako błąd w obliczeniu ceny kwalifikowane jest także przyjęcie 

do wyliczenia ceny nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 

19. Warto w tym miejscu wskazać uchwałę Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 października 

2011 r. III CZP 52/11: „W tej sytuacji, przy wykonywaniu przez zamawiającego obowiązku zbadania 

czy oferty wykonawców nie zawierają błędów w obliczeniu ceny, przy równoczesnym braku w 

ustawie przedmiotowych ograniczeń przy dokonywaniu przez niego takiej kontroli, ocenie 

zamawiającego musi także podlegać przyjęcie przez wykonawcę prawidłowej stawki podatku VAT, 

ponieważ podatek ten jest bez wątpienia elementem cenotwórczym. Odmienny wniosek musiałby 

zatem prowadzić do niedającej się zaaprobować zgody na nieprzewidziane ustawą ograniczenie 

uprawnień zamawiającego, a w konsekwencji uniemożliwienie mu rzetelnego zbadania przesłanki 

uzasadniającej wykonanie przez zamawiającego ustawowego obowiązku odrzucenia oferty. (…) 

Ten kompatybilnie ukształtowany w ZamPublU zakres obowiązków zamawiającego ma na celu 

zapewnienie możliwości dokonania prawidłowej oceny merytorycznej zgłoszonych ofert, z 

zachowaniem wynikającej z ustawy zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny, można zatem mówić 

dopiero wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównywania, 

zostały obliczone z zachowaniem tych samych reguł. Zakres obowiązków kontrolnych 

zamawiającego i kształt nakazanych ustawą, chronologicznie ujętych, kolejnych jego obowiązków, 

warunkowany jest treścią SIWZ. Jedynie wówczas jeśli zamawiający wskazał w SIWZ konkretną 

stawkę podatku VAT, kształtującą przecież także wysokość określonej w ofercie ceny, to dopiero 

wtedy może dojść do ewentualnego wystąpienia innej omyłki, polegającej na niezgodności 

przyjętej w ofercie stawki VAT ze stawką zawartą w SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby 

obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności 

nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. 

Natomiast w sytuacji, w której zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT w ogóle nie 

może dojść do wystąpienia innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ZamPublU, ponieważ nie 

wystąpi wówczas ustawowa przesłanka niezgodności oferty z SIWZ, a to wobec braku dwóch 

potrzebnych do porównania elementów, a zarazem niezbędnych do oceny przesłanki w postaci 

zaistnienia niezgodności. 

W tej ostatnio wskazanej sytuacji w rachubę wchodzi wyłącznie ocena wystąpienia błędu w 

obliczeniu w ofercie ceny. Wobec braku faktycznej możliwości odniesienia się do stawki podatku 

VAT wobec jej nieuwzględnienia w SIWZ, obowiązek zamawiającego musi ograniczyć się wyłącznie 

do oceny prawidłowości przyjętej w ofercie wykonawcy stawki podatku VAT, która jako element 
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cenotwórczy miała niewątpliwie bezpośredni wpływ na ukształtowanie wysokości przedstawionej 

w ofercie ceny. Przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT, będącego elementem 

cenotwórczym, jest zatem równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, 

polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego niewątpliwie wpływ na 

obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. Innymi słowy, posłużenie się przez wykonawcę choćby 

tylko jednym nieprawidłowo określonym elementem kalkulacji ceny przekłada się na wystąpienie 

błędu w obliczeniu ceny i to bez względu na skalę czy matematyczny wymiar stwierdzonego 

uchybienia”. 

20. Tożsamy pogląd prezentowany jest w orzecznictwie sądów powszechnych. Tytułem przykładu 

chciałbym wskazać: 

1) Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2019 r. III Ca 215/19: „W ocenie 

Sądu Okręgowego kierując się potrzebą równego traktowania wykonawców pierwszeństwo 

należy przypisać wykładni literalnej. Art. 89 ust. 1 pkt 6 ZamPublU stanowi, że Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Ustawodawca w żaden 

sposób nie dookreślił, jakie błędy skutkują odrzuceniem oferty, nie dokonał w tym zakresie 

żadnego zróżnicowania. Przyjąć zatem należy, że chodzi tutaj o każdy błąd polegający na 

zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT, i to niezależnie od tego, czy wykonawca 

zastosował stawkę niższą czy też wyższą od prawidłowej. 

Odrzucenie oferty z powodu błędów w jej obliczeniu wynika z roli ceny, jaką pełni ona w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Cena bowiem jest jednym z 

podstawowych kryteriów wyboru oferty, a zatem nie może być żadnych wątpliwości co do jej 

wysokości i sposobu obliczenia (Norek Emil A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 

wyd. III). Jeżeli mówić o „cenie” czy „błędach w obliczaniu ceny”, to nie sposób przyjąć cenę - 

skoro ma to być cena brutto - z nieprawidłową stawką podatku od towarów i usług, gdyż 

byłaby to ewidentnie cena błędnie obliczona”. 

2) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 25 

kwietnia 2017 r. XXIII Ga 365/17: „Zauważyć należy, że oferty zawierające skalkulowane przez 

wykonawców ceny netto stają się porównywalne, o ile ostateczną wartość (cenę brutto) 

uzyskano przy zastosowaniu jednolitej, wynikającej z obowiązujących przepisów, stawki 

podatku VAT. Tylko oferty równoważne w zakresie obiektywnie sprawdzalnych elementów, a 

takim elementem jest stawka podatku VAT wynikająca z obowiązujących przepisów, 

stwarzają możliwość porównania i tym samym równego traktowania oferentów. Jeżeli jednak 

zamawiający opisując w SWIZ sposób obliczania ceny nie zawarł żadnych wskazań 

dotyczących stawki podatku VAT, wówczas oferta zawierająca stawkę podatku VAT 

niezgodną o zobowiązującymi przepisami, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. O porównywalności ofert można bowiem mówić dopiero wówczas gdy 

określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały obliczone z 
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zachowaniem tych samych reguł. Oferta zawierająca niezgodną z obowiązującymi przepisami 

stawkę podatku VAT, wpływającego na wysokość ceny brutto, niewątpliwie zaburza proces 

porównywania cen i musi być kwalifikowana jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. Dla 

oceny, że doszło do wystąpienia błędu w obliczeniu ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp 

nie ma znaczenia, czy przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT, było zachowaniem 

zamierzonym przez wykonawcę, czy też nie miało takiego charakteru. Nawet bowiem w 

sytuacji, w której obliczenie w ofercie ceny, dokonane z zastosowaniem nieprawidłowej 

stawki podatku VAT, nie było elementem świadomej manipulacji ze strony wykonawcy 

zmierzającego takim, nagannym sposobem, do uzyskania zamówienia publicznego, a tylko 

rezultatem błędnej interpretacji przepisów określających stawki tego podatku, to i tak nie 

uchyla to wystąpienia błędu w obliczeniu ceny. Wskazanie w ofercie przez wykonawcę niższej, 

niż wynikająca z obowiązujących przepisów, stawki podatku VAT i w efekcie uzyskanie niższej 

ceny brutto, może doprowadzić do wyboru oferty takiego wykonawcy, jako oferty 

najkorzystniejszej. Nie budzi wątpliwości, że w takiej sytuacji doszłoby do naruszenia 

wynikającego z art. 7 obowiązku przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców (vide: uchwała Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 20 

października 2011 r., III CZP 53/11)”. 

21. Co jest również bardzo istotne, także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że 

zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług, sprawia, że mamy do czynienia 

z błędem w obliczeniu ceny: 

1) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 października 2021 r. KIO 2652/21: „Zamawiający 

próbował przekonywać, iż zastosowanie stawki preferencyjnej nie jest obowiązkowe, a tym 

samym w każdym przypadku możliwe jest przyjęcie do wyliczenia ceny stawki podstawowej, 

tj. 23 % VAT, co nie prowadziłoby do naruszenia przepisów podatkowych. Izba nie przychyliła 

się do tego stanowiska prezentując w tym zakresie przekonanie, iż dla oceny prawnej 

instytucji regulowanej na gruncie przepisów Ustawy wiodące znaczenie mają zasady 

określone dla procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Skład orzekający podziela w 

tym zakresie stanowisko prezentowane w wyroku z 26.11.2020 r., sygn. akt KIO 2933/20, iż 

tylko wybór wykonawcy, dokonany w sposób legalny, zgodny z przepisami o zamówieniach 

publicznych może być uznany za zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. Izba w 

licznych orzeczeniach podkreślała obowiązek badania przez zamawiającego poprawności 

przyjętej do wyliczenia stawki podatkowej. Przykładowo w wyrokach Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 26 lipca 2017 r. i z dnia 8 lipca 2019 r., zapadłych w sprawach o sygn. akt 

KIO 1462/17 oraz KIO 1046/20 i 1065/20, zostało to opisane, jako działanie konieczne „W celu 

prawidłowego porównania cen ofert, złożonych w trybie zamówień publicznych, zamawiający 

powinien szczegółowo badać stawkę VAT wskazaną przez wykonawcę i to nie tylko ze 

względu na ewentualny obowiązek rozliczenia podatku w ramach mechanizmu odwrotnego 

obciążenia VAT, ale również z uwagi na odpowiedzialność zamawiającego za prawidłowe 
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przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” oraz 

„zgodnie z literalnym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 6 ZamPublU zamawiający ma obowiązek 

odrzucenia oferty zawsze, jeżeli stwierdzi błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Ustawodawca 

w żaden sposób nie dookreślił, jakie błędy skutkują odrzuceniem oferty, nie dokonał w tym 

zakresie żadnego zróżnicowania. Przyjąć zatem należy, że chodzi tutaj o każdy błąd 

polegający na zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT, i to niezależnie od tego, czy 

wykonawca zastosował stawkę niższą czy też wyższą od prawidłowej”. 

Stanowisko odwołującego, iż wykonawca zawsze ma prawo zastosować podstawową stawkę 

podatku VAT, zaś możliwość zastosowania stawki VAT 8 % to uprawnienie, nie zaś obowiązek 

wykonawcy nie znajduje również potwierdzenia w przepisach VATU. Ustawodawca w art. 41 

VATU wprowadza regulację dotyczącą stawek VAT. Obowiązkiem zaś podatnika jest 

przyporządkowanie sprzedaży towarów czy usług do określnej, właściwej stawki. Oznacza to, 

że określając wysokość stawki VAT podatnik musi przede wszystkim ustalić, czy sprzedawany 

przez niego towar lub świadczona usługa nie korzystają z obniżonej stawki lub ze zwolnienia 

z VAT. Jeśli tak, to powinien zastosować taką stawkę, jaka wynika z przepisów VATU. 

Izba dokonuje oceny czynności w tym postępowaniu uwzględniając okoliczności ustalone w 

oparciu o przeprowadzone dowody. Ponieważ strony nie były w sporze w zakresie związanym 

z ustaleniem, iż przedmiot zamówienia podlega opodatkowaniu stawką 8 % podatku VAT, jak 

również nie było podstaw do przyjęcia, iż w ofercie wybranej doszło do innej omyłki 

podlegającej poprawieniu, Izba uwzględniła zarzuty odwołania i żądania, czemu wyraz dała 

w sentencji orzeczenia”. 

2) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 marca 2021 r. KIO 559/21: „Podkreślić należy, za 

stanowiskiem Sądu Najwyższego, że posłużenie się przez wykonawcę choćby tylko jednym 

nieprawidłowo określonym elementem kalkulacji ceny przekłada się na wystąpienie błędu w 

obliczeniu ceny i to bez względu na skalę czy matematyczny wymiar stwierdzonego 

uchybienia. Nie ma zatem znaczenia przy ocenie błędnej stawki VAT w ofercie wykonawcy 

wpływ takiego błędu na ranking ofert. Co podkreśla Sąd Najwyższe, istotne dla dokonania 

oceny czy dochodzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców niezbędne jest stosowanie kryteriów zobiektywizowanych i nie jest możliwa 

każdorazowo ocena wpływu wadliwej stawki podatku na warunki konkurencji w 

postępowaniu o zamówienie publiczne. Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6 ZamPublU wymaga 

zidentyfikowania błędu w obliczeniu ceny. Taki błąd został zidentyfikowany przez 

Odwołującego w ofertach wykonawców PHU. J. s.c., G. W. G. sp. j., A. sp. z o.o., FHPU. F. i 

potwierdzony w ramach niniejszego postępowania odwoławczego, co skutkowało 

nakazaniem przez Izbę odrzucenia ofert ww. wykonawców”. 

3) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 listopada 2020 r. KIO 2933/20: „Tym samym 

tylko wybór wykonawcy, dokonany w sposób legalny, zgodny z przepisami o zamówieniach 
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publicznych może być uznany za zgodny z przepisami cytowanej ustawy o finansach 

publicznych. Nie można zatem zaakceptować stanowiska, że możliwy jest wybór oferty 

zawierającej błędną stawkę podatku VAT, w sytuacji gdy taka oferta, pomimo błędu, jest 

korzystniejsza od innych ofert (obliczonych z zastosowaniem prawidłowej stawki podatku 

VAT)”. 

22. Wreszcie, pogląd ten jest jednolicie aprobowany w doktrynie prawniczej: 

1) M. Jaworska, Komentarz do art. 226 ustawy Pzp [w:] M. Jaworska, D. Grześkowiak-Stojek, J. 

Jarnicka, A. Matusiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2022: „Jako błąd w 

obliczeniu ceny kwalifikowane jest także przyjęcie do wyliczenia ceny nieprawidłowej stawki 

podatku VAT. (…) Jak stwierdził SN w uchw. z 20.10.2011 r. (III CZP 52/11, Legalis), o 

porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny, można mówić dopiero wówczas, 

gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównywania, zostały obliczone 

przez wykonawców zabiegających o uzyskanie zamówienia publicznego z zachowaniem tych 

samych reguł”. 

2) Red. H. Nowak, M. Winiarz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Urząd Zamówień 

Publicznych, Warszawa, 2021, s. 722: „Błędem w obliczeniu ceny będzie nieprawidłowe 

określenie przez wykonawcę stawki VAT. Stawka podatku VAT jest bowiem elementem 

cenotwórczym. Do błędu w obliczeniu ceny dotyczącym stawki podatku VAT dojdzie w 

sytuacji, gdy wykonawca przyjmie w ofercie stawkę nieprawidłową w okolicznościach, gdy 

zamawiający nie określi w dokumentach zamówienia prawidłowej stawki podatku VAT”. 

23. Podkreślić również należy, że konieczność odrzucenia oferty zachodzi także wtedy, gdy 

wykonawca przyjmie wyższą stawkę podatku od towarów i usług, zamiast niższej stawki. 

Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz doktryna prawnicza: 

1) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 grudnia 2019 r. KIO 2341/19: „W konsekwencji w 

przedmiotowym postępowaniu czynności obejmujące zagospodarowanie terenów zieleni 

powinny być opodatkowane stawką 8%, natomiast pozostałe czynności - stawką VAT 23%. 

(…) Wobec powyższego należało uznać, że oferta wykonawcy Firma Star, który dokonał 

kalkulacji ceny zamówienia w zakresie zagospodarowania zieleni w oparciu o 23% stawkę 

VAT, winna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp jako zawierająca błąd w 

obliczeniu ceny”. 

2) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 lipca 2019 r. KIO 1046/19: „Skład orzekający stoi 

jednak na stanowisku, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty zawsze, jeżeli stwierdzi błędy w obliczeniu 

ceny lub kosztu. Ustawodawca w żaden sposób nie dookreślił, jakie błędy skutkują 

odrzuceniem oferty, nie dokonał w tym zakresie żadnego zróżnicowania. Przyjąć zatem 

należy, że chodzi tutaj o każdy błąd polegający na zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT, 
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i to niezależnie od tego, czy wykonawca zastosował stawkę niższą czy też wyższą od 

prawidłowej, jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie”. 

3) A. Gawrońska-Baran, Komentarz do art. 226 ustawy Pzp [w:] E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, 

P. Wójcik, A. Gawrońska-Baran, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, 

LEX/el. 2022: „Konsekwencją zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT w ofercie jest 

jej odrzucenie na podstawie ust. 1 pkt 10 komentowanego przepisu 429 . Należy przyjąć, że 

chodzi tutaj o każdy błąd polegający na zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT, niezależnie 

od tego, czy wykonawca zastosował stawkę niższą, czy też wyższą od prawidłowej. Błąd w 

obliczeniu ceny zachodzi więc wówczas, jeśli cena oferty została obliczona w sposób 

niezgodny ze sposobem jej obliczenia podanym w dokumentach zamówienia lub w cenie 

oferty uwzględniono niewłaściwą stawkę podatku VAT. Zob. wyrok KIO z 8.07.2019 r., KIO 

1046/19, KIO 1065/19, LEX nr 2712299; wyrok KIO z 27.06.2019 r., KIO 1050/19, LEX nr 

2712279”. 

24. W związku z powyższym oferta wykonawcy Berylbola podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp. 

III. 

KWESTIE FORMALNE 

25. Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołujący jest zainteresowany uzyskaniem 

zamówienia i w tym celu złożył ofertę, która uwzględniając kryteria oceny ofert jest ofertą 

sklasyfikowaną na drugim miejscu.  

Oferta wykonawcy Berylbola zawiera błędy w obliczeniu ceny i powinna zostać zgodnie z prawem 

odrzucona. W przypadku gdy oferta wykonawcy Berylbola zostanie odrzucona, to oferta 

Odwołującego będzie ofertą ocenioną najwyżej, a w konsekwencji Odwołujący będzie miał bardzo 

duże szanse na ostateczne uzyskanie zamówienia. Poprzez zaniechanie przez Zamawiającego 

odrzucenia oferty wykonawcy Berylbola, Odwołujący stracił szansę na uzyskanie zamówienia.  

26. Zamawiający przekazał Odwołującemu informacje stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania 

w dniu 1 czerwca 2022 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp:  

Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w 

terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
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Termin 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do 

wniesienia odwołania przypadł w dniu 6 czerwca 2022 r. i został zachowany. 

27. Wpis od odwołania wynosi 7.500 zł zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania 

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 2437). Dowód uiszczenia wpisu od odwołania stanowi załącznik numer 4. 

28. Zgodnie z art. 514 ust. 2 ustawy Pzp Odwołujący przekazał Zamawiającemu odwołanie wniesione 

w formie elektronicznej przed upływem terminu do wniesienia odwołania za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Dowód przesłania odwołania Zamawiającemu stanowi załącznik numer 5 

do niniejszego odwołania. 

29. Wykaz załączników: 

1) Pełnomocnictwo dla r.pr. Dawida Pantaka;  

2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa; 

3) Wydruk komputerowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Odwołującego;  

4) Dowód uiszczenia wpisu od odwołania; 

5) Dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu. 

 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie. 

 

r.pr. Dawid Pantak 

/ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym / 
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