
Sygn. akt I CSK 657/17 

 
 
  

POSTANOWIENIE 

 
 
  

Dnia 1 marca 2018 r. 

Sąd Najwyższy w składzie: 

  

SSN Dariusz Dończyk 

  
w sprawie z powództwa O. S.A. w Madrycie i B .   spółki 

z o.o. w W. 

przeciwko Wojskowemu Instytutowi […] w W. 

o zapłatę, 

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 1 marca 2018 r., 

na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej  

od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. 

z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt VI ACa …/15, 

  

  
1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,  

2) zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powódek kwotę 

          2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów 

          postępowania przed Sądem Najwyższym.  
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UZASADNIENIE 

 

Określone w art. 3984 § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia w skardze 

kasacyjnej wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania zostaje spełnione, jeśli skarżący 

wykaże, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba 

wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących 

rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub 

skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Cel wymagania przewidzianego 

w art. 3984 § 2 k.p.c. może być zatem osiągnięty jedynie przez powołanie 

i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze publicznoprawnym, które - 

zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. - będą mogły stanowić podstawę oceny skargi 

kasacyjnej pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Na tych jedynie przesłankach 

Sąd Najwyższy może oprzeć rozstrzygnięcie w kwestii przyjęcia bądź odmowy 

przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. 

W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 4 kwietnia 

2017 r. pozwany Wojskowy Instytut   oparł wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do 

rozpoznania na przesłance określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. 

Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądem, za 

istotne zagadnienie prawne w rozumieniu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. uznaje się 

zagadnienie nowe i dotychczas niewyjaśnione. Zagadnienie to musi mieć charakter 

istotny i być zagadnieniem ściśle jurydycznym, tj. dającym się przedstawić 

w sposób syntetyczny i oderwany od kontrowersji dotyczących ustaleń faktycznych 

lub oceny dowodów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 

2008  r., III CSK 285/08, ICBSN 2009, nr 4, s. 48). Chodzi przy tym o zagadnienie 

o charakterze abstrakcyjnym, którego wyjaśnienie przyczyni się do rozwoju 

jurysprudencji, a jego rozstrzygnięcie będzie miało znaczenie nie tylko dla oceny 

konkretnej, jednostkowej sprawy, ale także dla innych podobnych spraw. Z tej 

przyczyny przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej z powołaniem się 

na występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego (art. 3989 § 1 pkt 1 

k.p.c.) wymaga wykazania przez skarżącego, że w sprawie występuje zagadnienie 
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nowe, nierozwiązane dotychczas w orzecznictwie, którego wyjaśnienie może 

przyczynić się do rozwoju prawa.  

Powyższych wymagań nie spełnił skarżący, powołując się na wątpliwości 

interpretacyjne przy wykładni art. 26 ust. 3 oraz art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych według treści nadanej ustawą 

z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

Nr 171, poz. 1058) obowiązującej na dzień 21 grudnia 2009 r., tj. dzień wszczęcia 

przez pozwanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania w swej istocie 

sprowadza się do polemiki ze stanowiskiem prawnym przyjętym przez Sąd 

Apelacyjny na tle przywołanych przepisów bez przedstawienia jednak argumentów 

jurydycznym, które miałyby przemawiać za preferowaną przez skarżącego 

wykładnią wyżej wskazanych przepisów. Trzeba też dodać, iż przedstawione 

w   skardze zagadnienie prawne było już przedmiotem wypowiedzi Sądu 

Najwyższego, zgodnie z którymi jeżeli dokumentacja złożona przez wykonawcę 

wskazuje, że nie spełnia ona warunków ustalonych przez zamawiającego w sposób 

nieusuwalny, to wówczas nie ma podstaw do wszczęcia procedury naprawczej na 

podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p., a wykonawca powinien zostać wykluczony od 

udziału w przetargu bez podejmowania próby usunięcia braków oferty. 

W  konsekwencji sankcja przewidziana w art. 46 ust. 4a p.z.p. nie dotyczy tych 

wypadków, gdy wykonawca złoży kompletną ofertę, mimo że faktycznie nie spełniał 

warunków udziału w postępowaniu przetargowym (por. m.in. wyroki z dnia 

14  marca 2013 r., I CSK 444/12, OSNC-ZD 1014, nr 1, poz. 8 oraz z dnia 10 maja 

2013 r., I CSK 422/12, Mon. Prawn. 2014, nr 22, s. 1199). Ocena, czy istniały 

podstawy do uruchomienia procedury naprawczej, zgodnie z art. 26 ust. 3 p.z.p., 

zawsze zależy od oceny konkretnych okoliczności danej sprawy. 

W sprawie nie zachodzi również nieważność postępowania, którą Sąd 

Najwyższy bierze pod rozwagę - w granicach zaskarżenia - z urzędu (art. 39813 § 1 

k.p.c.).  

Z przytoczonych względów należało odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do 

rozpoznania (art. 3989 § 2 k.p.c.). W przedmiocie kosztów postępowania 

kasacyjnego, na wniosek zawarty w odpowiedzi na skargę kasacyjną, orzeczono na 
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podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99, 108 § 1, 391 § 1 i 39821 k.p.c. oraz 

przepisów § 21 w zw. z § 15 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 oraz § 2 pkt 6 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za 

czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.). 
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