WNIOSEK W SPRAWIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 (dalej jako:
ustawa Pzp) w wyroku oraz postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Krajowa Izba
Odwoławcza (dalej jako: Izba) rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Zasady ponoszenia przez strony i uczestników postępowania odwoławczego kosztów postępowania,
w zależności od okoliczności sprawy i rodzaju rozstrzygnięcia, określone zostały w ustawie Pzp, tj. w
art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, oraz art. 186 ust. 6 ustawy Pzp.
Kwestie rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, a także zasadność
zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony określa
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 972)
Do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się: wpis oraz uzasadnione koszty postępowania
odwoławczego w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy,
obejmujące w szczególności: koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę/y lub
posiedzenie Izby i wynagrodzenie pełnomocników-nie wyższe niż kwota 3600 zł 2.
Wniosek w sprawie kosztów postępowania odwoławczego może być złożony w odrębnym piśmie, w
treści pisma procesowego lub w formie ustnej na rozprawie (podlega zaprotokołowaniu).
Do akt sprawy należy złożyć rachunki na okoliczność poniesienia kosztów postępowania3 np. fakturę
dot. wynagrodzenia pełnomocnika, rachunki dot. kosztów dojazdu np. za bilety kolejowe.
Wniosek należy złożyć przed zamknięciem przez Izbę posiedzenia lub rozprawy.
Dokument ma charakter przykładowy. Celem jego przygotowania było przybliżenie tematyki kosztów
postępowania odwoławczego. Treść wniosku może być ukształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem
obowiązujących przepisów.
Przy tworzeniu dokumentu przyjęto założenie, że wniosek składa odwołujący przez umocowanego
pełnomocnika, w sytuacji, w której poniesiono koszty wynagrodzenia pełnomocnika, a także koszt
dojazdu na jedną rozprawę.
Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 23 listopada 2018 r.
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Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
§ 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 972)
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§ 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 972)
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Odwołujący: …
imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres
reprezentowany przez:
imię

i

nazwisko

przedstawiciela

lub

przedstawiciela

lub

przedstawicieli, adres
Zamawiający: …
nazwa (firmę), adres
reprezentowany przez:
imię

i

nazwisko

przedstawicieli, adres
sygn. akt KIO ……..

WNIOSEK O ZASĄDZENIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Działając w imieniu Odwołującego (pełnomocnictwo w aktach sprawy- …4), popierając
wniosek o uwzględnienie odwołania w całości, wnoszę o zasądzenie od Zamawiającego na
rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego w łącznej kwocie ….. zł:
na którą składają się5:
1) uiszczony przez Odwołującego wpis od odwołania w kwocie …. zł
2) poniesione przez Odwołującego koszty wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie …6 zł
3) poniesione przez Odwołującego koszty związane z dojazdem na rozprawę przed
Krajową Izbą Odwoławczą w dniu ….., w kwocie ….. zł
4) opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie …. zł.
5) .........
6) ........
W załączeniu składam:
- …..7
…………..podpis………….
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dobra praktyka – wskazać do jakich dokumentów pełnomocnictwo jest załączone
wymienić koszty, poniżej wskazano przykładowe
6
zgodnie z § 3 ust.2 lit b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania maksymalna
kwota wynagrodzenia podlegająca zwrotowi - 3.600 zł
7
wymienić załączane dokumenty. Zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu
ich rozliczania do akt sprawy należy przedłożyć rachunki na okoliczność poniesienia uzasadnionych kosztów postępowania
odwoławczego.
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