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Możliwość powołania biegłego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 



Przygotowanie postępowania 

Planowanie 
postępowania 

Wstępne konsultacje 
rynkowe

Analiza potrzeb i 
wymagań 

Szacowanie wartości 
zamówienia 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Określenie potrzeb 
zamawiającego 



Prowadzenie postępowania 

Pytania do SWZ i OPiW
Udział w dialogu 

lub w negocjacjach 

Ocena wniosków 
o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

Otwarcie ofert

Badanie i ocena ofert 
oraz wybór oferty 
najkorzystniejszej

Zakończenie 
postępowania 



Badanie konfliktu interesów biegłego 

Oświadczenie o istnieniu bądź braku konfliktu interesów

• Zakres oświadczenia (art. 56 ust. 1 i ust. 2 PZP)

• Termin na złożenie (art. 56 ust. 5 PZP)

Oświadczenie o niekaralności 

• Zakres oświadczenia (art. 56 ust. 3 PZP)

• Termin na złożenie (art. 56 ust. 6 PZP)



Możliwość powołania biegłego 
w postępowaniu przed Krajową Izbą 

Odwoławczą 



Statystyka biegli w KIO

• Specjalność mechanika, 
maszyny, urządzenia 

• Specjalność nauki chemiczne

2020

2 biegłych

• Specjalność informatyka 

• Specjalność informatyka 
2019

2 biegłych



Statystyka biegli w KIO

• Specjalność informatyka (3)

• Specjalność telekomunikacja

• Specjalność mechanika, 

• Specjalność finanse

• Specjalność Kryminalistyczne badania dokumentów

2018

7 biegłych

• Specjalność elektromechanika

• Specjalność energetyka i automatyka

• Specjalność  urządzenia oczyszczania ścieków

• Specjalność sprzęt medyczny

2017 

4 biegłych 

• Specjalność informatyka (7) 

• Specjalność elektromechanika (2)

• Specjalność kryminalistyka (2)

• Specjalność wycena robót (1)

• Specjalność sprzęt medyczny (1)

2016

13 biegłych



Skąd KIO bierze biegłych? 

• lista biegłych sądowych 

• biegły spoza listy biegłych sądowych

• podmioty,  o których mowa w art. 7 Prawo o szkolnictwie wyższym (m.in. 
uczelnie wyższe, PAN, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, 
Centrum Łukasiewicz  i instytuty działające w ramach sieci badawczej 
Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące 
głównie działalność naukową w sposób, NAWA, NCBiR, NCN, Agencja 
Badań Medycznych) 

- jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości 
specjalnych. 



Udział biegłego w postępowaniu przed KIO

1.

Decyzja o 
powołaniu 
biegłego

2. 

Postanowienie o 
powołaniu 

biegłego w toku 
rozprawy 
(protokół)

3. 

Postanowienie KIO 
na posiedzeniu 
niejawnym o 
wyznaczeniu 

konkretnego (imię i 
nazwisko) biegłego

4. 

Zarządzenie 
Prezesa KIO 

określające termin 
na sporządzenie 

opinii

5. 

Wyznaczenie 
terminu rozprawy i 
przesłanie opinii z 

ewentualnym 
wezwaniem na 

rozprawę biegłego

6. 

Rozprawa z 
ewentualnym 

udziałem biegłego



Powołanie biegłego przez KIO (1)

na wniosek 
z urzędu



Postanowienie o powołaniu biegłego (2) 
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z której biegły 
jest 
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niezbędna do 
sporządzenia 
opinii



Znalezienie konkretnego biegłego (3)

• Postanowienie wydaje skład orzekający KIO

• Postanowienie wydawane poza rozprawą na posiedzeniu niejawnym 
bez udziału stron i uczestników postępowania 

• Wskazanie w postanowieniu imienia i nazwiska biegłego

• Brak obowiązku doręczenia postanowienia

• Możliwość wglądu do akt sprawy odwoławczej na wniosek strony 
uczestnika postępowania, bądź ich pełnomocnika

• Możliwość złożenia wniosku o wyłączenie biegłego 



Zarządzenie Prezesa KIO (4)

Termin 

• Uzgodnienie terminu z biegłym

• Uzgodnienie innych elementów technicznych i organizacyjnych  

Dokumentacja 

• Kopia postanowienia KIO

• Kopia dokumentacji z postępowania lub dokumentacja w postaci 
elektronicznej

• Kopia protokołu z rozprawy KIO



Termin odroczonej rozprawy (5)

• Zawiadomienie stron i uczestników postępowania (co najmniej z 
trzydniowym wyprzedzeniem)

• Opinia przesyłana w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

• Opinia przesyłana stronom lub uczestnikom postępowania lub ich 
pełnomocnikom

• Możliwość sformułowania pytań na piśmie do opinii 

• Możliwość złożenia wniosku o udział biegłego w rozprawie 



Rozprawa (6)

• Możliwość udziału biegłego – decyzja składu orzekającego KIO

• Możliwość złożenia na rozprawie ustnej uzupełniającej opinii do 
protokołu przez biegłego  

• Wnioski i stanowiska stron lub uczestników postępowania 
odwoławczego co do opinii biegłego 



Koszty biegłego

• Wynagrodzenie biegłego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze 
zm.) - tytuł II dział 2 ustawy

• Wynagrodzenie i zwrot wydatków poniesionych przez biegłego niezbędnych 
dla wydania opinii

• Zwrot kosztów podróży biegłego – z miejsca zamieszkania do siedziby KIO 
na wezwanie Prezesa KIO – w wysokości rzeczywiście poniesionych, 
racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub 
innym odpowiednim środkiem transportu 

• Zwrot utraconego zarobku lub dochodu w związku z wezwaniem na 
rozprawę



Kto ponosi koszty biegłego?

Koszty rozliczane z  wpisu 
od odwołania 

Biegły z 
urzędu Uzasadnione koszty strony 

(zamawiający lub 
odwołujący) lub uczestnika 
postępowania 
(przystępujący po stronie 
zamawiającego)

- Obciążana strona, która 
przegrywa sprawę 
odwołania

- Szczególne zasady  
rozliczania kosztów przy 
częściowym uwzględnieniu 
zarzutów odwołania 

Biegły 
na 

wniosek 



Jak zwiększyć udział biegłych 
w postępowaniu odwoławczym 

• Informacja i świadomość stron i uczestników postępowania

• Zainteresowanie KIO

• Czas na sporządzenie opinii biegłego  



Dziękuję za uwagę 

malgorzata.streciwilk@poczta.umcs.lublin.pl


