
Belgia Zgodnie z dekretem królewskim z dnia 15 lipca 2011 r. odnosz¹cym siê do zamówieñ 
publicznych w sektorach klasycznych (art. 21 i 99) oraz dekretem królewskim odnosz¹cym 
siê do zamówieñ publicznych w sektorach szczególnych (art. 21 i 98), obowi¹zuje próg 
dla ofert odbiegaj¹cych o 15% od „œredniej ceny z ofert”, 
w którym to przypadku organ udzielaj¹cy zamówienia ma obowi¹zek zbadaæ tak¹ 
ofertê. Obowi¹zek taki dotyczy tylko przypadków, w których z³o¿ono co najmniej 
4 oferty. ‘Œredni¹ cenê z ofert’ oblicza siê zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: 
?Przy mniej ni¿ 7 ofertach: nie bierze siê pod uwagê ofert najwy¿szej i najni¿szej;
?Przy ponad 7 ofertach: nie bierze siê pod uwagê ofert najwy¿szej i najni¿szej 

sk³adaj¹cych siê na 25% ca³kowitej sumy ofert.

Czechy Ka¿dy przypadek ocenia siê odrêbnie i nie istniej¹ ¿adne powszechnie obowi¹zuj¹ce 
progi, poni¿ej których cenê uwa¿a siê za ra¿¹co nisk¹.

Estonia Ka¿dy przypadek ocenia siê odrêbnie i nie istniej¹ ¿adne bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce 
progi. Niemniej jednak zamawiaj¹cy mo¿e odrzuciæ ofertê, je¿eli uzna j¹ za ra¿¹co 
nisk¹ w porównaniu z szacowan¹ wartoœci¹ zamówienia publicznego.

Francja Nie ma ¿adnych powszechnie obowi¹zuj¹cych progów i ka¿dy przypadek ocenia siê 
odrêbnie.

Niemcy Nie ma ¿adnego przepisu prawnego, który ustanawia³by jakiœ okreœlony próg 
i ka¿da decyzja podejmowana jest w ka¿dym przypadku z osobna.

Wêgry Ceny, które odbiegaj¹ o ponad 20% od szacowanej wartoœci zamówienia, uznaje 
siê za ra¿¹co niskie. Zamawiaj¹cy w takich przypadkach winien zwróciæ siê z ¿¹daniem 
szczegó³owego uzasadnienia, a je¿eli przedstawione wyjaœnienia s¹ niesatysfakcjonuj¹ce lub 
nierealne z ekonomicznego punktu widzenia, wówczas zamawiaj¹cy uniewa¿nia przetarg.

Irlandia Nie ma ¿adnych powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, które 
ustanawia³yby okreœlone progi, przy czym od czasu do czasu zamawiaj¹cy mo¿e 
w zaproszeniu do sk³adania ofert takie progi wskazaæ. Zasadniczo ka¿da decyzja 
podejmowana jest w ka¿dym przypadku z osobna.

W³ochy Oceny ra¿¹co niskich cen dokonuje siê przy u¿yciu dzia³añ matematycznych, które 
s¹ inne dla dwóch ró¿nych kryteriów udzielenia zamówieñ: kryterium najni¿szej ceny 
i kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Niezale¿nie od powy¿szych wyliczeñ, 
zamawiaj¹cy bêd¹cy instytucj¹ publiczn¹ mo¿e oceniæ stosownoœæ dowolnej oferty, 
która, na podstawie okreœlonych elementów, wydaje siê byæ ra¿¹co niska.

£otwa Ka¿dy przypadek winno siê oceniaæ odrêbnie, bior¹c pod uwagê rozmaite okolicznoœci. 
Nie ma ¿adnego przepisu prawnego, który ustanawia³by jakiœ okreœlony próg. 
Do roku 2006 stosowano próg wynosz¹cy 10% ró¿nicy pomiêdzy drug¹ najni¿sz¹ 
cen¹, zniesiono go jednak na skutek nacisków za strony Komisji Europejskiej.

Litwa Ka¿dy przypadek ocenia siê odrêbnie i nie istniej¹ ¿adne powszechnie obowi¹zuj¹ce 
progi. Nie ma definicji prawnej ra¿¹co niskiej ceny, ani ustalonych kryteriów uznawania 
cen za ra¿¹co niskie. 

Holandia Ka¿dy przypadek ocenia siê odrêbnie i nie istniej¹ ¿adne powszechnie obowi¹zuj¹ce progi. 

Szwecja Ka¿dy przypadek ocenia siê odrêbnie i nie istniej¹ ¿adne powszechnie obowi¹zuj¹ce progi.

Polska Ka¿dy przypadek ocenia siê odrêbnie i nie istniej¹ ¿adne powszechnie obowi¹zuj¹ce 
progi. Sejm pracuje nad poprawk¹, która wprowadzi próg 30%. 
W przypadku ceny ni¿szej o co najmniej 30% od szacowanej wartoœci zamówienia 
lub œredniej arytmetycznej ofert, organ udzielaj¹cy zamówienia bêdzie zobowi¹zany 
zwróciæ siê do staj¹cego do przetargu o wyjaœnienie tych elementów oferty, które 
pozwoli³yby zaproponowaæ tak nisk¹ cenê.

Rumunia Zgodnie z rumuñskim prawem o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy 
oferta zawiera niezwykle nisk¹ cenê w porównaniu do wartoœci us³ug/towarów, 
jakie maj¹ byæ zrealizowane/dostarczone, zamawiaj¹cy ma obowi¹zek zwrócenia siê 
do oferenta z ¿¹daniem przedstawienia takich szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ, 
jakie zamawiaj¹cy uzna za stosowne je¿eli chodzi o sposób wyliczenia ceny. 
Dla celów ustawy o zamówieniach publicznych, za „niezwykle nisk¹ cenê” uznaje 
siê prima facie cenê, która (bez podatku VAT) stanowi mniej ni¿ 80% szacowanej 
wartoœci zamówienia lub, w przypadku gdy z³o¿ono co najmniej 5 innych ofert, 
gdy cena stanowi mniej ni¿ 85% œredniej arytmetycznej takich ofert. 
 
Przy okreœlaniu, czy oferta powinna byæ odrzucona, czy nie, zamawiaj¹cy ma obowi¹zek 
wzi¹æ pod uwagê uzasadnienie przedstawione przez oferenta (tj. niezwykle niska cena 
automatycznie nie dyskwalifikuje oferenta). Niemniej jednak, w przypadku gdy 
zamawiaj¹cy uzna, ¿e cena jest niezwykle niska ze wzglêdu na to, ¿e oferent korzysta 
z pomocy pañstwa, oferta mo¿e zostaæ odrzucona tylko na tej podstawie jedynie 
wówczas, gdy, po za¿¹daniu wyjaœnieñ od oferenta, oferent nie bêdzie w stanie 
udowodniæ, ¿e pomoc pañstwa zosta³a mu zgodnie z prawem przyznana.

Hiszpania W Hiszpanii przepis dotycz¹cy ra¿¹co niskich cen w ofertach znajduje siê (zasadniczo) 
w art. 152 ustawy o zamówieniach sektora publicznego z 2011 r. (Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, LCSP). Przepis przewiduje dwie 
mo¿liwe sytuacje:
1. Zamówienia publiczne przyznawane na podstawie szeregu kryteriów (nie tylko 
kryterium ceny). W takim przypadku nie obowi¹zuj¹ ¿adne, ustawowo ustalone progi. 
W dokumentach przetargowych mo¿na ustaliæ obiektywne parametry (stosownie do 
potrzeb), które przes¹dzaj¹ o istnieniu domniemania, ¿e oferta zawiera ra¿¹co nisk¹ 
cenê. W takich przypadkach zamawiaj¹cy powinien zwróciæ siê do oferenta w ramach 
czynnoœci formalnych o uzasadnienie oferowanej ceny. Istnieje obszerne orzecznictwo 
dotycz¹ce kwestii obowi¹zywania owych „obiektywnych parametrów” i ich stosowania. 
Gdy zajdzie taka potrzeba, mo¿emy udzieliæ dalszych informacji na ten temat.
2. Zamówienia publiczne przyznawane wy³¹cznie na podstawie kryterium ceny 
(aukcje/subastas). W takim przypadku, obiektywne parametry czy te¿ progi s¹ 
ustalone w przepisach zawartych w rozporz¹dzeniu rz¹dowym (Dekret królewski 
1098/2001. "Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracones 
Públicas). Art.85 wspomnianego dekretu królewskiego stanowi, ¿e, w takich 
przypadkach, ofertê ni¿sz¹ o 25% od bud¿etu zamówienia (gdy udzia³ bierze tylko 
jeden oferent) lub ni¿sz¹ o 10% od œredniej arytmetycznej pozosta³ych ofert nale¿y 
traktowaæ jako podstawê do domniemania tego, ¿e oferta ta zawiera ra¿¹co nisk¹ 
cenê. Przepis ten uzupe³niaj¹ dalsze, skomplikowane zasady (w zale¿noœci od liczby 
oferentów oraz istnienia powi¹zañ pomiêdzy nimi) okreœlone we wspomnianym 
dekrecie królewskim, ale zasadniczo o to w³aœnie chodzi. Oczywiœcie, tak¿e w tych 
przypadkach, je¿eli istnieje choæby domniemanie po stronie zamawiaj¹cego, nale¿y 
zwróciæ siê do oferenta o uzasadnienie faktu zaoferowania niskiej ceny.    

Szwajcaria Nie ma ¿adnych powszechnie obowi¹zuj¹cych progów i ka¿dy przypadek ocenia 
siê odrêbnie.

Wielka 
Brytania

Ka¿dy przypadek ocenia siê odrêbnie, bior¹c pod uwagê rozmaite okolicznoœci. 
Nie ma ¿adnego przepisu prawnego, który ustanawia³by jakiœ okreœlony próg.
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