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Elektroniczne procedury zamówień publicznych. Część 3

Aukcja elektroniczna
MACIEJ GRAMZA
KATARZYNA ZALEWSKA-WOJTU
ENEA SA, BIURO PTPiREE

ojêcie aukcji elektronicznej jest
obecne w ustawie Prawo zamówieñ publicznych od pocz¹tku jej
obowi¹zywania, tj. od 2 marca 2004
roku. W pierwotnej wersji mianem
tym okrelano samodzielny tryb postêpowania w sprawie udzielenia zamówienia. Nowelizacja z maja 2006 roku
zmieni³a ten stan rzeczy, przemianowuj¹c dotychczasow¹ aukcjê elektroniczn¹ na licytacjê elektroniczn¹. Jednoczenie termin aukcja elektroniczna nie znikn¹³ z treci przepisów.
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ogóln¹ charakterystykê aukcji polski
ustawodawca skonkretyzowa³ w trzech
przepisach (art. 91a-91c) zamieszczonych w Rozdziale IV Dzia³u II ustawy,
zatytu³owanym Wybór najkorzystniejszej oferty  czyli wród przepisów
okrelaj¹cych przebieg postêpowania
w sprawie udzielania zamówienia
od chwili z³o¿enia oferty do czasu jego
zakoñczenia.

Pojêcie aukcji elektronicznej
w Prawie zamówieñ
publicznych
W normalnym toku postêpowanie
w sprawie udzielenia zamówienia jest
rozstrzygane na podstawie ofert sk³adanych przez wykonawców w oznaczo-

Aukcja elektroniczna, podobnie jak pozostałe
elektroniczne procedury polskiego prawa zamówień
publicznych, została transponowana z dyrektyw
unijnych.
Ustawodawca nazwa³ w ten sposób
zupe³nie now¹ instytucjê prawa zamówieñ publicznych: realizowan¹ na
platformie elektronicznej dogrywkê,
bêd¹c¹ ostatnim etapem tradycyjnego,
papierowego postêpowania w sprawie udzielenia zamówienia.
Aukcja elektroniczna, podobnie jak
pozosta³e elektroniczne procedury polskiego prawa zamówieñ publicznych,
zosta³a transponowana z dyrektyw unijnych. Zawarta w art. 1 pkt 7 Dyrektywy 2004/18/WE unijna definicja okrela aukcjê jako powtarzalny proces
obejmuj¹cy zastosowanie urz¹dzenia
elektronicznego do przedstawiania nowych, obni¿anych cen i/lub nowych
wartoci dotycz¹cych niektórych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstêpnej oceny ofert i umo¿liwiaj¹cy ich klasyfikacjê za pomoc¹
metod elektronicznych. Tak¹ doæ
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nym terminie. Zwykle wiêc (je¿eli z³o¿one oferty nie s¹ obarczone wadami
formalnymi) uczestnicy procedury poznaj¹ zwyciêzcê przetargu ju¿ w czasie
publicznego otwarcia ofert. Z³o¿one
oferty s¹ bowiem uznawane za ostateczne i zgodnie z wymogiem art. 87

takie, choæ z jednej strony chroni¹
uczestników procedury przed potencjalnym nieuczciwym traktowaniem
(poprzez niezmiennoæ publicznie
og³oszonych warunków z³o¿onych
ofert) z drugiej, nak³adaj¹ na zamawiaj¹cego sztywny gorset wy³¹czaj¹cy jak¹kolwiek mo¿liwoæ reakcji w przypadku otrzymania ofert zawieraj¹cych
niezbyt korzystne warunki.
W efekcie, wobec restrykcyjnego
ujêcia w ustawie przes³anek uniewa¿nienia postêpowania, zamawiaj¹cy
w takich sytuacjach niejednokrotnie s¹
zmuszani do zawierania umów
w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach odbiegaj¹cych od tych,
które byliby w stanie uzyskaæ np.
w toku zwyk³ych negocjacji handlowych.
Wychodz¹c naprzeciw zamawiaj¹cym, ustawodawca implementowa³
do Prawa zamówieñ publicznych mo¿liwoæ organizowania aukcji elektronicznych rozumianych jako ostatni etap
(nastêpuj¹cy po otwarciu ofert) procedury wyboru oferty najkorzystniejszej.
Aukcja jest wiêc swego rodzaju dogrywk¹, któr¹ zamawiaj¹cy przeprowadza na platformie elektronicznej pomiêdzy wykonawcami, którzy z³o¿yli
oferty w toku tradycyjnego, papierowego postêpowania w sprawie udzielenia zamówienia.
Obowi¹zek przeprowadzania owej
dogrywki w formie elektronicznej
(czyli w sposób transparentny,

W „normalnym toku” postępowanie w sprawie
udzielenia zamówienia jest rozstrzygane
na podstawie ofert składanych przez wykonawców
w oznaczonym terminie.
ust. 1 ustawy zabronione jest prowadzenie miêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ negocjacji dotycz¹cych z³o¿onej
oferty czy te¿ dokonywanie jakichkolwiek (poza poprawianiem oczywistych
omy³ek) zmian w jej treci. Uregulowania

z udzia³em wszystkich zainteresowanych wykonawców w tym samym
czasie na platformie elektronicznej)
ma tutaj swoje specjalne uzasadnienie
 stanowi praktyczne przeniesienie
normy z art. 87 ustawy zakazuj¹cej
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bilateralnych, niejawnych dla wszystkich wykonawców negocjacji ju¿ z³o¿onej oferty.

Warunki zastosowania
i ograniczenia

Aukcja elektroniczna mo¿e zostaæ
zastosowana wy³¹cznie w postêpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og³oszeniem.
Jednak¿e w ostatnim z wymienionych
trybów zamawiaj¹cy mo¿e zorganizowaæ aukcje jedynie wtedy, gdy podstaw¹ zastosowania trybu negocjacji
z og³oszeniem by³o uniewa¿nienie
poprzednio prowadzonego postêpo-
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ci przeprowadzania aukcji w procedurach zamówieñ z zakresu dzia³alnoci
twórczej lub naukowej oraz w tych sytuacjach, gdy podawana w ofercie cena
nie jest cen¹ rycza³tow¹. Ponadto,
w odró¿nieniu od licytacji elektronicznej, aukcja mo¿e byæ wy³¹cznie jednoetapowa.

Kryteria oceny ofert

Przepis art. 91a ust. 3 ustawy przewiduje, ¿e kryteriami oceny ofert
w toku aukcji elektronicznej s¹ wy³¹cznie kryteria okrelone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umo¿liwiaj¹ce automatyczn¹ ocenê oferty bez ingerencji zamawiaj¹ce-

Aukcja jest swego rodzaju „dogrywką”,
którą zamawiający przeprowadza na platformie
elektronicznej pomiędzy wykonawcami, którzy
złożyli oferty w toku tradycyjnego, „papierowego”
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.
wania (tj. na podstawie art. 55 ust. 1
ustawy). Warunkiem podstawowym
uruchomienia aukcji jest zawarcie ju¿
w og³oszeniu w sprawie udzielenia
zamówienia zapowiedzi przeprowadzenia dogrywki w formie elektronicznej. Dalszym wymogiem jest uzyskanie w toku papierowej procedury co najmniej trzech ofert nie podlegaj¹cych odrzuceniu. Brak spe³nienia
tego ostatniego wymogu (czyli uzyskanie jednej lub dwóch wa¿nych
ofert) spowoduje rozstrzygniêcie postêpowania bez przeprowadzania aukcji  wy³¹cznie na podstawie papierowych ofert z³o¿onych w postêpowaniu.
Zgodnie z wymogami sformu³owanymi w Dyrektywie 2004/18/WE polski
ustawodawca nie przewiduje mo¿liwo-

go, wskazane sporód kryteriów,
na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej. Powy¿szy doæ syntetycznie sformu³owany przepis implikuje
co najmniej kilka wniosków. Na plan
pierwszy wysuwa siê mo¿liwoæ korzystania przez zamawiaj¹cego z ró¿nych kryteriów oceny ofert. Odró¿nia
to aukcjê od licytacji elektronicznej,
w której jedynym dopuszczalnym wyró¿nikiem oferty najkorzystniejszej jest
jej cena. Dalsza analiza wy¿ej powo³anego przepisu prowadzi do ciekawego wniosku, ¿e kryteria oceny ofert
w toku aukcji nie musz¹ stanowiæ dok³adnego odwzorowania kryteriów
zastosowanych w pierwszym, papierowym etapie przetargu. W istocie
jest to swojego rodzaju odstêpstwo

Aukcja elektroniczna może zostać zastosowana
wyłącznie w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego
lub negocjacji z ogłoszeniem.
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od podstawowej zasady prawa zamówieñ publicznych, zakazuj¹cej zmiany
kryteriów oceny ofert w toku postêpowania. Ustawodawca dopuszcza tutaj bowiem mo¿liwoæ oceniania ofert
na etapie aukcji z zastosowaniem wy³¹cznie kryteriów wybranych sporód
kryteriów wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) i obowi¹zuj¹cych w fazie oceny ofert papierowych. Jak siê wydaje, nie ma w¹tpliwoci, ¿e owe kryteria  wyselekcjonowane dla potrzeb
dogrywki  musz¹ zostaæ wskazane
przez zamawiaj¹cego z góry. Oznacza to, ¿e w SIWZ powinna siê znaleæ informacja o kryteriach stosowanych w obu etapach procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Dodatkowym wymogiem formu³owanym
w odniesieniu do stosowanych kryteriów jest mo¿liwoæ klasyfikowania
ofert na ich podstawie bez ingerencji
zamawiaj¹cego. Ma to zapewniæ mo¿liwoæ automatycznego ustalania kolejnoci z³o¿onych ofert przez system
informatyczny, przy pomocy którego
przeprowadzana bêdzie aukcja oraz,
co jest z tym zwi¹zane, umo¿liwiæ
oferentom prowadzenie rywalizacji
na platformie elektronicznej w czasie
rzeczywistym.

Przebieg aukcji

Zamawiaj¹cy przeprowadza aukcjê
elektroniczn¹ po dokonaniu oceny
ofert z³o¿onych w postêpowaniu.
W pierwszym kroku zaprasza drog¹
elektroniczn¹ do udzia³u w aukcji
wszystkich wykonawców, którzy z³o¿yli oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu.
Minimaln¹ treæ zaproszenia okrela
art. 91b ust. 2 ustawy, który przewiduje obowi¹zek poinformowania wykonawców o pozycji z³o¿onych przez
nich ofert i otrzymanej punktacji oraz
przekazania szeregu szczegó³ów technicznych dotycz¹cych projektowanej
aukcji, takich jak: minimalna wartoæ
post¹pieñ, termin otwarcia, termin
i warunki zamkniêcia oraz sposób
oceny ofert w toku aukcji. Jednoczenie zgodnie z wyranym wskazaniem
ustawodawcy (art. 91b ust. 4) sposób
oceny ofert w toku aukcji powinien
obejmowaæ przeliczanie post¹pieñ na
punktow¹ ocenê oferty, z uwzglêdnieniem punktacji otrzymanej przed
otwarciem aukcji elektronicznej.
Oznacza to, ¿e aukcja nie mo¿e roz-
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Na plan pierwszy wysuwa się możliwość korzystania
przez zamawiającego z różnych kryteriów oceny ofert.
Odróżnia to aukcję od licytacji elektronicznej,
w której jedynym dopuszczalnym wyróżnikiem
oferty najkorzystniejszej jest jej cena.
poczynaæ siê od zera  tj. bior¹cy
w niej udzia³ wykonawcy przystêpuj¹
do licytowania wyposa¿eni w punkty
zdobyte w toku oceny papierowych
ofert. W zaproszeniu do udzia³u w aukcji zamawiaj¹cy wskazuje m.in. termin jej otwarcia. Nie mo¿e on byæ
krótszy ni¿ dwa dni robocze od przekazania zaproszenia wykonawcom.
Mechanizm przebiegu aukcji jest
zbli¿ony do licytacji elektronicznej.
W toku aukcji wykonawcy za pomoc¹
formularza umieszczonego na stronie
internetowej (umo¿liwiaj¹cego wprowadzenie niezbêdnych danych w trybie bezporedniego po³¹czenia z t¹
stron¹) sk³adaj¹ kolejne korzystniejsze
postêpowania podlegaj¹ce automatycznej ocenie i klasyfikacji. Zamawiaj¹cy jest z kolei zobowi¹zany do bie¿¹cego przekazywania ka¿demu wykonawcy informacji o pozycji z³o¿onej przez niego oferty i otrzymanej
punktacji oraz o punktacji oferty najkorzystniejszej. W odró¿nieniu wiêc
od licytacji elektronicznej, zamawiaj¹cy nie ma obowi¹zku bie¿¹cego informowania o ofertach (punktacji) pozosta³ych
wykonawców
bior¹cych
udzia³ w aukcji.
Podobnie jak w pozosta³ych procedurach elektronicznych prawa zamówieñ

publicznych, równie¿ w toku aukcji
oferenci maj¹ obowi¹zek opatrywania
post¹pieñ (ofert) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym
za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego
certyfikatu. Niedostosowanie siê do tego wymogu skutkuje niewa¿noci¹
oferty (art. 91 ust. 2 ustawy). Jak siê
wydaje, wobec braku wyranego
unormowania w tym zakresie, zasto-

Dodatkowym wymogiem formułowanym w odniesieniu
do stosowanych kryteriów jest możliwość
klasyfikowania ofert na ich podstawie bez ingerencji
zamawiającego. Ma to zapewnić możliwość
automatycznego ustalania kolejności złożonych
ofert przez system informatyczny.
sowanie tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie bêdzie wymagane w toku pozosta³ej korespondencji prowadzonej drog¹ elektroniczn¹
w postêpowaniu. W szczególnoci
obowi¹zkowo rozsy³ane drog¹ elektroniczn¹ zaproszenia do udzia³u

Z chwilą zamknięcia aukcji następuje wyłonienie
wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Co ciekawe, z uwagi na brak obowiązku udziału
w aukcji oraz przyznawanie uczestnikom na starcie
punktów uzyskanych w toku oceny ofert
„papierowych”, może się zdarzyć, że zwycięzcą
przetargu zostanie uczestnik, który w ogóle
nie przystąpił do aukcji.
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w aukcji mog¹ zostaæ przekazane
przy u¿yciu niezaszyfrowanych wiadomoci e-mail.
Z chwil¹ zamkniêcia aukcji nastêpuje wy³onienie wykonawcy, który
z³o¿y³ ofertê najkorzystniejsz¹. Co
ciekawe, z uwagi na brak obowi¹zku
udzia³u w aukcji oraz przyznawanie
uczestnikom na starcie punktów uzyskanych w toku oceny ofert papierowych, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zwyciêzc¹ przetargu zostanie uczestnik, który
w ogóle nie przyst¹pi³ do aukcji. Stanie siê tak wtedy, gdy ¿aden z wykonawców bior¹cych udzia³ w aukcji
w ³¹cznym rachunku nie uzyska
wiêkszej iloci punktów od wykonawcy, który prowadzi³ po pierwszym, papierowym etapie i zrezygnowa³ ze startu w dogrywce. W dalszym toku postêpowania (tj. po za-

koñczeniu aukcji i wy³onieniu wykonawcy, który z³o¿y³ najkorzystniejsz¹
ofertê) zamawiaj¹cy stosuje ogólne
(w³aciwe dla wszystkich postêpowañ) regulacje na temat sposobu zakoñczenia postêpowania, tj. art. 92-95
ustawy.
Aukcja elektroniczna jest niew¹tpliwie bardzo ciekaw¹ nowoci¹ prawa
zamówieñ publicznych. Jej podstawowy walor to znaczne uelastycznienie
procedury egzekwowania od wykonawców warunków korzystniejszych
ni¿ zaoferowane pierwotnie. Jednoczesny brak limitów kwotowych (aukcja
mo¿e mieæ miejsce w wiêkszoci procedur prowadzonych w podstawowych trybach) oraz brak ograniczeñ
w zakresie stosowanych kryteriów
wskazuj¹ na mo¿liwoæ jej stosowania
równie¿ w procedurach o znacznej
wartoci i z³o¿onym, wymagaj¹cym
wielokryteriowej oceny, przedmiocie
zamówienia.
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