Ankieta na temat odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz
skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych w ramach toczących się
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Analiza i podsumowanie odpowiedzi

26.04.2018

Reprezentowana przeze mnie firma zatrudnia:
Odpowiedzi
Poniżej 50 pracowników

26,15%

Powyżej 50, ale poniżej 250 pracowników

33,85%

Powyżej 250 pracowników

40,00%

Reprezentowana przeze mnie firma zatrudnia:
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Reprezentowana przeze mnie firma bierze udział w
postępowaniach o zamówienie publiczne na (możliwy wybór
więcej niż jednej odpowiedzi):
Odpowiedzi
71,88%
50,00%

Usługi
Dostawy

Roboty budowlane

42,19%

Reprezentowana przeze mnie firma bierze udział w
postępowaniach o zamówienie publiczne na (możliwy
wybór więcej niż jednej odpowiedzi):
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Czy w przekonaniu Pani/Pana firmy wpis od odwołania do KIO
(15.000 PLN w przypadku usług i dostaw oraz 20.000 PLN w
przypadku robót budowlanych) w odniesieniu do zamówień
o wartości powyżej progów unijnych jest:
Odpowiedni
Za niski; powinien wynosić około (PLN)*
Za wysoki; powinien wynosić około (PLN)*
*powinien wynosić około (PLN)

Odpowiedzi
50,77%
4,62%
44,62%
Średnia: 8333 PLN

Czy w przekonaniu Pani/Pana firmy wpis od odwołania
do KIO (15.000 PLN w przypadku usług i dostaw oraz
20.000 PLN w przypadku robót budowlanych) w
odniesieniu do zamówień o wartości powyżej progów
unijnych jest:
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Czy w przekonaniu Pani/Pana firmy wpis od odwołania do KIO
(7.500 PLN w przypadku usług i dostaw oraz 10.000 PLN w
przypadku robót budowlanych) w odniesieniu do zamówień
poniżej progów unijnych jest:
Answer Choices
Odpowiedni
Za niski; powinien wynosić około (PLN)*
Za wysoki; powinien wynosić około (PLN)*
*powinien wynosić około (PLN)

Odpowiedzi
52,31%
6,15%
41,54%
Średnia: 6700 PLN

Czy w przekonaniu Pani/Pana firmy wpis od odwołania
do KIO (7.500 PLN w przypadku usług i dostaw oraz
10.000 PLN w przypadku robót budowlanych) w
odniesieniu do zamówień poniżej progów unijnych jest:
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Czy wysokość wpisu od odwołania do KIO stanowiła
kiedykolwiek dla Pani/Pana firmy przeszkodę we
wniesieniu odwołania?
Tak
Nie

Odpowiedzi
38,10%
61,90%

Czy wysokość wpisu od odwołania do
KIO stanowiła kiedykolwiek dla
Pani/Pana firmy przeszkodę we
wniesieniu odwołania?
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Czy wysokość opłaty od skargi od wyroku KIO
stanowiła kiedykolwiek dla Pani/Pana firmy
przeszkodę w zaskarżeniu wyroku KIO do sądu?
Odpowiedzi
Tak

66,13%

Nie

33,87%

Czy wysokość opłaty od skargi od wyroku
KIO stanowiła kiedykolwiek dla
Pani/Pana firmy przeszkodę w
zaskarżeniu wyroku KIO do sądu?
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Czy wysokość opłaty od skargi od wyroku KIO jest
Pani/Pana zdaniem:
Odpowiedni
Za niska; powinna wynosić około (PLN)*
Za wysoka; powinna wynosić około (PLN)*
*powinien wynosić około (PLN)

Odpowiedzi
31,75%
1,59%
66,67%
Średnia:
15066 PLN

Czy wysokość opłaty od skargi od wyroku KIO
jest Pani/Pana zdaniem:
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około (PLN)*

Ile razy w ciągu ostatniego roku Pani/Pana firma zaskarżała do sądu wyrok KIO
skutkujący udzieleniem zamówienia Państwa konkurentowi?
Odpowiedzi
Nie składaliśmy skargi na wyrok KIO w ciągu ostatniego roku

76,19%

Około ile razy w ciągu ostatniego roku (podana liczba Średnia:3,16)

23,81%

Ile razy w ciągu ostatniego roku Pani/Pana firma
zaskarżała do sądu wyrok KIO skutkujący
udzieleniem zamówienia Państwa konkurentowi?
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Czy zdarzyło się Pani/Pana firmie uzyskać wyrok sądowy
uwzględniający Państwa skargę, a pomimo to oferta Pani/Pana firmy
nie uzyskała zamówienia (prosimy o odpowiedź w przypadku
odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 8)?
Odpowiedzi
20,00%
80,00%

Tak
Nie

Czy zdarzyło się Pani/Pana firmie
uzyskać wyrok sądowy uwzględniający
Państwa skargę, a pomimo to oferta
Pani/Pana firmy nie uzyskała zamówienia
(prosimy o odpowiedź w przypadku
odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 8)?
100,00%
50,00%
0,00%

Tak

Nie

Czy zdarzało się Pani/Pana firmie podjąć kroki prawne celem
uzyskania odszkodowania od zamawiającego w przypadku
nieuzyskania zamówienia mimo potwierdzenia wyrokiem
sądu, że zamawiający naruszył prawo udzielając zamówienie
konkurentowi (prosimy o odpowiedź w przypadku
odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 8?
Nie, nie podejmowaliśmy.
Tak, podejmowaliśmy i zakończyły się one:

Odpowiedzi
100,00%
0,00%

Czy zdarzało się Pani/Pana firmie podjąć kroki
prawne celem uzyskania odszkodowania od
zamawiającego w przypadku nieuzyskania
zamówienia mimo potwierdzenia wyrokiem
sądu, że zamawiający naruszył prawo
udzielając zamówienie konkurentowi…
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Nie, nie podejmowaliśmy. Tak, podejmowaliśmy i
zakończyły się one:

