
 

                  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy 
Nr KRS: 0000038556, Wysokość Kapitału Zakładowego 29 500 300,00 PLN             
  

 

 
 
 

Tel.  +48 22 3191352/53         
       Fax  +48 22319 14 38 

Abbott Laboratories Poland Sp. z  o. o. 
Ul. Postępu 21B , 02-676 Warszawa 
NIP: 951-17-61-348 

Warszawa, dnia 13 października 2019 r. 
 
Odwołujący:  
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. 
Ul. Postępu 21b  
02-676 Warszawa 
Tel. 22 319 13 52 
Fax. 22 319 14 38 
email: przetargi.add@abbott.com 
 
Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Zespolony  
Im. Dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
Ul. Szpitalna 45 
62-504 Konin 
Tel. 63 240 40 00 
Fax 63 240 65 44 
email: szp@szpital-konin.pl; szpital@szpital-konin.pl 
www.szpital-konin.pl 
 

Prezes 
Krajowej Izby Odwoławczej 
Warszawa (02-676) 
Ul. Postępu 17a (Adgar Plaza) 
Biuro Odwołań 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników 
wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych, hematologicznych i 
koagulologicznych. 
Nr sprawy: WSZ-EP-38/2019 

 
ODWOŁANIE 

(Pakiet nr 1) 
 
Na podstawie art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej jako PZP lub ustawa), wnosimy odwołanie wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 
przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę odczynników wraz z dzierżawą 
analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych, hematologicznych i koagulologicznych. 
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Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, iż: dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób, 
który utrudnia uczciwą konkurencję wskutek czego w postępowaniu zostały naruszone następujące 
przepisy: 
 
1. naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania 
wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który 
utrudnia uczciwą konkurencję; 
2. naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, 
który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta  oraz wymuszaniu na klientach wyboru 
określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy; 
3. naruszenie art. art. 3 ust. 1 i  art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję a 
jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym 
traktowaniu klienta  oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu 
zakupu u określonego przedsiębiorcy; 
4. naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy PZP w zakresie kryteriów oceny ofert, którymi 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, w szczególności poprzez manipulowanie ich 
wagami w sposób, który nie jest wynikiem uwzględnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego; 
5. naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia;  
6. naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania albowiem do czasu 
obowiązywania kwestionowanych zapisów jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
7. naruszenie art. 5 kc, art. 58 § 1 i 2 kc. w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. poprzez bezprawne dokonanie czynności sprzecznej z ustawą lub mającej na celu jej 
obejście  
8. Takowe działanie Zamawiającego stanowi jednocześnie złamanie art. 22 w zw. z art. 8 ust. 2 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. Dz. U. 
2001. Nr 28, poz. 319), która stanowi, że ograniczenia wolności działalności gospodarczej są 
dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względów na ważny interes publiczny.  
 

UZASADNIENIE 
 

 
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający 
uczciwą konkurencję albowiem Zamawiający poprzez tendencyjne zestawienie  parametrów granicznych 
i ocenianych jednoznacznie preferuje wyłącznie jedną firmę! 
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Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że dokonał opisu/zmiany opisu przedmiotu zamówienia w sposób 
utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów i preferencje określonych rozwiązań 
technicznych, co nie jest usprawiedliwione uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, czym uniemożliwił 
Odwołującemu złożenie oferty, w wyniku czego w postępowaniu zostały naruszone przepisy art. 7 ust. 1 
oraz art. 29 ust. 1 i 2 w ustawy. 

Wskutek naruszenia przepisów ustawy uszczerbku doznał interes Odwołującego w uzyskaniu 
zamówienia (został on pozbawiony możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty), a  tym samym 
Odwołujący został narażony na szkodę. Interes Odwołującego wyraża się również w tym, aby 
postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa, a zawarta 
umowa nie była dotknięta sankcją nieważności z powodu wady postępowania. 

Nadmienić trzeba, że nie ma żadnej ważnej przyczyny dlaczego Odwołujący nie może złożyć oferty w tym 
„publicznym” przetargu, który do momentu zmiany zapisów jest w sposób rażący sprzeczny z prawem i to 
nie tylko z przepisami PZP, ale przy obecnych zapisach nawet przepisami prawa o charakterze penalnym. 

Wobec powyższego Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie 
Zamawiającemu dokonania zmian w SIWZ - zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia 
odwołania, a w konsekwencji Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu dokonania 
stosownej zmiany treści SIWZ. 

Ergo zablokowanie możliwości złożenia oferty konkurencyjnej Odwołującego dokonane poprzez 
manipulację nieistotnymi parametrami opisywanego przedmiotu zamówienia naraża nas na 
szkodę i tym samym posiadamy interes w skutecznym złożeniu odwołania. 

 

Niniejszym odwołaniem kwestionujemy następujące parametry:  

1. Zamawiający w formularzu asortymentowo – cenowym podał całkowitą ilość badań 
immunochemicznych w ilości 222 900 testów, które zostaną wykonane w okresie 3 lat. Oznaczenia, 
które są dostępne tylko na platformie firmy Roche: AMH, A-TSH oraz S-100 w identycznym czasie 
Zamawiający zamierza wykonać odpowiednio w ilościach 300, 600 oraz 100, co daje około 3 do 8 
oznaczeń na miesiąc. Wynika z tego, że te testy są zlecane wyjątkowa rzadko, albo wcale i bardziej 
opłacalne dla Zamawiającego będzie zlecenie wykonania tych testów w zewnętrznym laboratorium. 
Pozostawienie tych oznaczeń w arkuszu asortymentowo – cenowym pozwala jednak na uniemożliwienie 
złożenia oferty konkurencyjnym firmom. 
Żądamy usunięcia testów AMH, A-TSH oraz S-100 z arkusza asortymentowo-cenowego 
specyfikacji alternatywnie do wydzielenie wymienionych testów do osobnego pakietu lub 
wyrażenie zgody na wykonywanie badań w laboratorium zewnętrznym. 
 
2. W punkcie 4 Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki pochodziły od jednego producenta. 
Obecnie na rynku jest kilka wiodących producentów analizatorów oraz stosowanych na nich testów 
biochemicznych i immunochemicznych. Preferowana tutaj firma Roche jest również producentem 
testów, ale korzysta z analizatorów produkowanych przez inne firmy jak również z odczynników i 
przeciwciał, bo sama takich nie produkuje. Znacznie ważniejszym jest, aby testy i analizatory były  
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kompatybilne i gwarantowały najwyższą jakość wyniku oraz posiadały wszystkie wymagane 
dopuszczenia, certyfikaty oraz oficjalne walidacje Producentów. Spełniając ten wymóg nie ma żadnego 
powodu aby ograniczać konkurencję zamykając zaoferowania najlepszych rozwiązań zwalidowanych 
globalnie przez Oferentów  
Dlatego żądamy zmiany punktu 4 na: „wszystkie odczynniki od pochodzące od jednego 
producenta lub dostawa odczynników producentów  innych niż Oferent, dla których to 
producent wykonał ocenę zgodności na oferowane analizatory, i które zgodnie z instrukcją 
użytkowania są przeznaczone do stosowania na oferowanych analizatorach.  
 
3.W punkcie 14 Zamawiający wymaga, aby każda platforma posiadała odpowiednio wydajności: 1800 
testów biochemicznych na godzinę oraz 250 testów immunochemicznych na godzinę. Ilości podanych 
oznaczeń na 3 lata wynoszą dla biochemii: 1 202 600 i dla immunochemii 222 900, co przy założeniu, że 
laboratorium pracuje 365 dni w roku daje odpowiednio 1 098 oznaczeń biochemicznych oraz 204 
oznaczenia immunochemiczne na dobę. Ponieważ w specyfikacji jest wymagane zaproponowanie dwóch 
takich platform, Zamawiający oczekuje całkowitej wydajności systemu na poziomie 3 600 biochemii 
oraz 500 immunologii na godzinę. Biorąc jednak pod uwagę nierównomierny rozkład dzienny badań 
oraz konieczność wykonywania kontroli i kalibracji aparatu, można przyjąć, że każdy aparat o 
wydajności powyżej 1000 oznaczeń biochemicznych oraz 150 oznaczeń immunochemicznych jest 
całkowicie wystarczającym analizatorem dla tego typu laboratorium, pozwalając wykonać całodniowe 
obłożenie badań w ciągu niewiele ponad godziny. Podane w specyfikacji wartości odzwierciedlają 
konkretny model aparatu firmy Roche. 
Żądamy zmiany punktu 14 Załącznika asortymentowo-cenowego na: „wydajność maksymalna 
modułu biochemicznego wraz z ISE nie mniejsza niż 1300 oznaczeń na godzinę, dla modułu 
immunochemicznego wydajność maksymalna nie mniejsza niż 200 oznaczeń na godzinę”. 
 
4. W punkcie 17 Zamawiający wymaga modułu ISE o wydajności min. 200 oznaczeń na godzinę, 
wyposażony w pojedyncze, bezobsługowe elektrody. Obecnie na rynku dostępne już są analizatory ze 
zintegrowanymi bezobsługowymi elektrodami, których wymiana jest dla użytkownika jeszcze łatwiejsza, 
bo wymienia się jednocześnie cały moduł bez potrzeby demontażu za każdym razem pojedynczych 
elektrod. 
Żądamy dopuszczenia jako równoważnego rozwiązania: moduł ISE wydajność min. 200 
oznaczeń na godzinę, wyposażony w zintegrowane elektrody – min. K, Na, Cl. 
 
5. W punkcie 19 Zamawiający wymaga „bezkontaktowego – bezdotykowego mieszania odczynników w 
kuwecie reakcyjnej” (cecha charakterystyczna tylko dla analizatora firmy Roche) tłumacząc to eliminacją 
kontaminacji próbek. Należy tu zaznaczyć, że mechaniczny system mieszania odczynnika z próbką oraz 
odpowiedni system mycia stosowane przez resztę dostawców takich rozwiązań nie wykazało nigdy 
jakiegokolwiek wpływu na wynik. Gdyby jednak tak było, to poza bezkontaktowym – bezdotykowym 
mieszaniem, należałoby jeszcze wymieniać w części biochemicznej kuwetę na jednorazową, bo nie tylko 
mieszadło, ale i kuweta ma styczność z próbką badaną. Taki zapis w specyfikacji dopuszcza ofertę 
jedynie firmy Roche, której systemy również posiadają wielorazowe myte kuwety reakcyjne. 
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Żądamy dopuszczenia do postępowania analizatora z mechanicznym mieszaniem próbki w 
kuwecie reakcyjnej jako systemu równoważnego. System ten jest każdorazowo myty w celu 
zlikwidowania możliwości kontaminacji próbek. 
 
6. W punkcie 22 Zamawiający wymaga końcówek jednorazowych, co również jest cechą 
charakterystyczną dla analizatorów firmy Roche. Obecnie systemy mycia sond posiadają udowodniony 
naukowo  próg przenoszenia na poziomie  ≤  0.1 ppm, czyli poniżej istotności klinicznej. Aparaty 
wykorzystujące systemy mycia igieł od lat pracują w wielu Szpitalach Klinicznych, Stacjach 
Krwiodawstwa oraz wysokospecjalistycznych laboratoriach.  Tym samym w oferowanych przez nas 
analizatorach nie ma możliwości kontaminacji próbki pacjenta. Dodatkowo system mycia igieł jest 
systemem wydajniejszym dla pracy laboratorium nie generując dodatkowych kosztów związanych z 
jednorazowymi końcówkami, ale również nie ma potrzeby utylizacji potencjalnie zakaźnego materiału 
(śmieci medyczne). 
Żądamy dopuszczenia do postępowania system mycia sond, który  posiada udowodniony 
naukowo  próg przenoszenia na poziomie  ≤  0.1 ppm jako rozwiązania równoważnego. 
 
7. Punkt 24 specyfikacji również wskazuje na konkretne urządzenie firmy Roche. Zamawiający wskazał 
potrzebę 60 pozycji na odczynniki biochemiczne oraz 48 w module immunochemicznym (sumarycznie 
w dwóch platformach 120 i 96). Skąd wzięły się tak konkretne i wysokie liczby miejsc na odczynniki 
skoro Zamawiający ma zamiar wykonywać jedynie 32 typy oznaczeń biochemicznych i 35 oznaczeń 
immunologicznych? Zakładając, ze każda z zaoferowanych platform miałaby posiadać pełen zestaw 
oczekiwanych oznaczeń – nawet wliczając w to po jednym opakowaniu na rok testów AMH, A-TSH czy 
S-100, wystarczyłby aparat, który posiada po 40 miejsc na odczynniki zarówno w module 
biochemicznym jak i immunologicznym. 
Żądamy zmiany punktu 24 Załącznika asortymentowo-cenowego na: „co najmniej 60 pozycji 
odczynnikowych w module biochemicznym i nie mniej niż 45 w module immunochemicznym”. 
 
8. W punkcie 25 Zamawiający wymaga oznaczenia: Troponina wysokoczuła spełniająca zalecenia 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czas oznaczania do 10 min. Co Zamawiający rozumie 
jako czas oznaczenia? Czas „na kole reakcyjnym analizatora” jak ma to ujęte w swojej ulotce firma 
Roche? Czy może jednak faktyczny czas oznaczenia, który liczy się od wstawienia próbki na pokład 
analizatora do momentu wydania wyniku? Nie ma znaczenia jak krótko próbka jest na „kole 
reakcyjnym” jeżeli na wynik i tak czekamy kilkanaście minut. Jeżeli jako wyznacznik przyjmiemy czas od 
załadowania próbki do otrzymania wyniku, to żadna z firm nie spełni powyższego warunku. 
Żądamy zmiany brzmienia treści punktu 25 na: „Troponina wysokoczuła spełniająca zalecenia 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czas oznaczania do 17 min”. 
 
9. Kolejny punkt 26 całkowicie potwierdza, że specyfikacja jest ułożona pod jednego dostawcę 
ponieważ Zamawiający wymaga oznaczenia beta-HCG (gonadotropina kosmówkowa) jako markera do 
monitorowania pacjentów z chorobami trofoblastycznymi. Ciążowa choroba trofoblastyczna to grupa 
chorób w wyniku, których dochodzi do nieprawidłowego rozrostu komórek tworzących najpierw 
kosmówkę a potem łożysko. W konsekwencji zapłodniona komórka jajowa nie rozwija się i w  
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większości przypadków dochodzi do samoistnego poronienia. U pacjentek z ciążową chorobą 
trofoblastyczną może dojść do rozwoju raka kosmówki (kosmówczaka), w związku z tym zalecana jest 
okresowa kontrola poziomu beta-HCG. To badanie może być wykonane jakimkolwiek dostępnym 
testem beta-HCG na rynku, ale jedynie firma Roche zaznaczyła w swojej ulotce, że produkowany przez  
nią test służy do monitorowania pacjentów z chorobami trofoblastycznymi i tym stara się wykluczyć z 
postępowań o zamówienia publiczne konkurencyjne firmy. 
Zamawiający określił ilość badań beta-HCG w okresie trzech lat na 1800 (około 11 oznaczeń na 
tydzień). Zakładając, że ten test jest wykonywany rutynowo u każdej pacjentki w ciąży, głównie 
przedoperacyjnie, Zamawiający na pewno nie uwzględnił w tej ilości testów potrzebnych na 
monitorowanie ciążowej choroby trofoblastycznej, ale umieścił taki zapis w celu wskazania 
potencjalnego dostawcy. 
Żądamy usunięcia punktu 26 Załącznika asortymentowo-cenowego i pozostawienie testu w 
specyfikacji asortymentowo cenowej wyłącznie jako HCG – test do monitorowania ciąży. 
 
10. Punkt 30 o treści: Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu na podstawie firmowych aplikacji 
przez przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie pracowników laboratorium ( liczba szkoleń uzależniona 
od potrzeb pracowników ) budzi wątpliwości w zakresie niejasnego stwierdzenia: „firmowych aplikacji”. 
Taki niejasny zapis pozwala na ewentualne próby podważenia oferty konkurencyjnych firm. Firma 
Roche jest producentem testów, ale nie analizatorów, więc czyje to mają być firmowe aplikacje? Kto 
powinien gwarantować, że dany wynik jest wiarygodny?  
Jako, że zapis jest niejasny żądamy zmiany treści punktu 30 na: Wprowadzenie wszystkich 
testów do aparatu na podstawie aplikacji przez przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie 
pracowników laboratorium ( liczba szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników ). 
 
11.Wątpliwości nasuwa również sposób obliczania oceny końcowej oferty. Parametry oceniane jako 
składowa jakościowa pomimo realnie małego znaczenia, powodują, że Odwołujący w skrajnie 
niekorzystnej sytuacji jako konkurent firmy Roche musiałby złożyć w tym postępowaniu o 40% tańszą 
ofertę.  Powyższy zabieg ma wyłącznie na celu preferowanie zaskarżonego wykonawcy, służy obejściu 
prawa i jako taki nie korzysta z ochrony prawa. Utrzymanie tego rodzaju zapisów jako kryteriów oceny 
ofert, doprowadzi do tego, że de facto oferta wybrana na podstawie pozornych kryteriów nie będzie 
posiadała ustawowego waloru oferty najkorzystniejszej!  Ergo całe postepowanie do czasu zmiany 
zaskarżonych zapisów obarczone jest wada o jakiej mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.  
 
W formularzu oferty Zał. nr 1 do SIWZ 38/2019 w tabeli oceny jakościowej Zamawiający jako parametr 
oceniany podał: 
- w punkcie 1 i 2: „Stabilność odczynników na pokładzie w module biochemicznym nie krótsza niż 5 
miesięcy” oraz „Stabilność odczynników na pokładzie w module immunochemicznym nie krótsza niż 3 
miesiące.” Ten punkt ma znaczenie jedynie dla testów, które są wykonywane rzadko i w tym wypadku 
większe znaczenie na wielkość opakowania (im mniejsze tym korzystniejsze), długi termin ważności 
samego odczynnika (kilka miesięcy) oraz stabilność kalibracji, aż do daty ważności odczynnika.  
W przypadku, gdy wykonujemy jakieś oznaczenie rzadziej np. raz w tygodniu, korzystniej jest wyciągnąć 
odczynnik z analizatora i schować do lodówki. 
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Żądamy zmiany punków 1 i 2 oceny parametrów odpowiednio na: 

1. Stabilność odczynników na pokładzie w module biochemicznym nie krótsza niż 5 
miesięcy lub równoważnie stabilność odczynników używanych poprzednio na module 
biochemicznym w temperaturze lodówki do daty produkcji. 

2. Stabilność odczynników na pokładzie w module immunochemicznym nie krótsza niż 3 
miesiące lub równoważnie stabilność odczynników używanych poprzednio na module 
immunochemicznym w temperaturze lodówki do daty produkcji. 

12.W punkcie 6: „Czas oznaczania parametrów immunochemicznych nie dłuższy niż 30 minut.” Ten 
parametr jest istotny dla testów o charakterze pilnym, takich jak: Troponina, TSH, FT4, PTH, beta-
HCG, BNP, NTpro-BNP, HBsAg, anty-HCV czy PCT. Dla reszty wymienionych w załączniku 
asortymentowo-cenowym oznaczeń czas reakcji nie jest aż tak krytyczny, a taki zapis spowoduje, że 
preferowane będzie oferta droższa dla Zamawiającego. 
Żądamy doprecyzowania punktu 6 tak aby przyjął treść: „Czas oznaczania parametrów 
immunochemicznych pilnych: Troponina, TSH, FT4, PTH, beta-HCG, BNP, NTpro-BNP, 
HBsAg, anty-HCV czy PCT nie dłuższy niż 30 minut”. 
 
Całość opublikowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia została skonstruowana w ten 
sposób, aby Zamawiający mógł odrzucić wszystkie konkurencyjne oferty dla oferty firmy Roche. Gdyby 
jednak udało się otworzyć specyfikację pytaniami, firma Roche zapewniła sobie sukces odpowiednim 
sposobem obliczenia ceny, który daje jej w najlepszym wypadku 40% przewagę. Wszystkie z 
wymienionych parametrów ocenianych jakościowo są spełniane przez jedną firmę, dlatego żądamy 
zgodnie z poszanowaniem zasady równości i uczciwej konkurencji  wyrównania proporcji przez dodanie 
innych parametrów, które będą podlegać ocenie punktowej: 

7. Zakres liniowości oznaczeń enzymatycznych min.: ALT - 4000 U/L, AST - 4000 U/L, 
Amylaza - 6000 U/L, ALP - 4000 U/L, GGT - 9000 U/L, CK - 4000 U/L w pierwszym 
oznaczeniu bez konieczności rozcieńczania próbki  +5 pkt 
 
8. Możliwość wykorzystania jednego typu statywu dla próbek, mikropróbek, kontroli, 
kalibratorów +5 pkt 
 
9. Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz kontrole immunochemiczne niewymagające 
rekonstytucji + 5 pkt 

 

Zamawiający dokonuje manipulacji poprzez taki dobór parametrów granicznych i  ocenianych, 
aby zmaksymalizować korzyści z góry wskazanego Wykonawcy. Co najważniejsze 
kwestionujemy, aby za ich kompilacją stało uzasadnienie merytoryczne wynikające z 
usprawiedliwionych potrzeb Zamawiającego. Tym samym ich dobór jest prostym wynikiem 
naruszenia zasad uczciwej konkurencji dlatego występujemy o nakazanie ich zmiany w sposób 
opisany w odwołaniu.  
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Wobec powyższego Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie 
Zamawiającemu dokonanie zmian w SIWZ - zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia 
odwołania, a w konsekwencji, na zasadzie art. 38 ust. 4a ustawy, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu dokonania stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ. 

Ergo preferowanie wyłączenie jednego Oferenta poprzez manipulację nieistotnymi 
parametrami opisywanego sprzętu oraz odczynników naraża nas na szkodę i tym samym 
posiadamy interes w skutecznym złożeniu odwołania. 

 
W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na możliwość sporządzenia oferty. Wskazana norma prawna wymaga 
więc dokonania odpowiednio precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast art. 29 ust. 2 
ustawy zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie 
tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i takiego, który 
potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku.  
 
Z powyższych rozważań wynika, iż wystarczającym dla stwierdzenia naruszenia zasady wyrażonej w art. 
29 ust. 2 PZP jest takie zestawienie przez Zamawiającego charakterystycznych parametrów nabywanych 
produktów, że wskazuje ono na konkretny produkt, eliminując lub ograniczając jednocześnie 
możliwość zaoferowania produktów innych producentów - co niewątpliwie ma miejsce w 
niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym, przyjmuje się, że do stwierdzenia faktu 
nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia wystarczy jedynie zaistnienie możliwości 
utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, 
niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Dlatego też przy opisie 
przedmiotu zamówienia, zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub 
parametrów, które by wskazywały na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawcę. Nie 
można bowiem mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot 
zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten 
nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu 
zamówienia określone są tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny 
produkt. 
Odwołujący zdaje sobie sprawę, że Zamawiający jest gospodarzem postępowania, jednakże z 
faktu tego nie można wywodzić, iż uprawnia to Zamawiającego do preferowania określonych 
wykonawców na szkodę innych wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.  
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Zamawiający obowiązany jest ukształtować treść SIWZ, w taki sposób, aby otworzyć 
postępowanie na konkurencję i umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność 
rozwiązań technicznych dostępnych na danym rynku. Celem postępowania jest wszakże 
zaspokojenie konkretnych potrzeb Zamawiającego, w warunkach poszanowania uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Opisując przedmiot zamówienia 
Zamawiający winien uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
ofert przez wykonawców, w związku z czym na Zamawiającym spoczywa obowiązek unikania 
sformułowań utrudniających zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców. 

Zatem art. 29 ust. 2 ustawy PZP zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w 
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu 
przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny 
produkt, ale i takiego, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku. Zakaz ten nie 
oznacza konieczności nabycia przez Zamawiającego dostaw nieodpowiadających jego potrzebom, 
zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, a jedynie nakazuje 
dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w 
odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do niego. Jednocześnie jednak 
Zamawiający swobodę precyzowania swoich wymagań ma ograniczoną, w tym sensie, że jego 
wymagania muszą mieć uzasadnienie pozwalające na zrównoważenie ograniczenia konkurencji. Sąd 
Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 11 sierpnia 2006 r., sygn. akt IX Ga 137/06, rozpatrując granice 
swobody opisu przedmiotu zamówienia, podkreślił: „Prawo zamówień publicznych chroni bowiem z jednej strony 
interes Zamawiającego (interes publiczny), z drugiej nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych 
wykonawców i uczciwej konkurencji. Formułując SIWZ, Zamawiający musi mieć na uwadze dobra chronione tą ustawą i 
zachować równowagę pomiędzy rozwiązaniami preferującymi poszczególne interesy”1.  

Jako przykłady działań sprzecznych z art. 29 ust. 2 ustawy w doktrynie wymienia się m. in. dokonywanie 
opisu przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego z producentów, podział na pakiety 
(części), tak że wszystkie produkty w danym pakiecie może dostarczyć tylko jeden wykonawca, lub 
celowe łączenie w opisie przedmiotu zamówienia kilku dóbr, których uzyskanie jest możliwe oddzielnie 
(na różnych rynkach), tak by całość zamówienia była poddana mniejszej konkurencji, jest działaniem 
utrudniającym uczciwą konkurencję2. Warto też podkreślić, że dokonywanie opisu przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami 
zamawiającego, będzie uprawdopodobniało naruszenie uczciwej konkurencji. Opisanie przez 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia ważnej, konkurencyjnej oferty w 
postępowaniu przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania i posiadających 
stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem 
technicznym, kadrowym, finansowym i ekonomicznym do wykonania zamówienia, co narusza w  

                                                 
1 Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów, t.1 red. W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, Warszawa 2009 s. 154 i n. 
2 M.Stachowiak, Komentarz do art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych [w:] W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, 
M.Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, WKP, 2012, LEX nr. 125847. 
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szczególności art. 7 ust 1 i art. 29 PZP oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
Urząd Zamówień Publicznych3 w jednej z opinii prawnych stwierdził, że: „Biorąc pod uwagę zapis art. 29 
ust. 2 PZP, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym 
sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez 
zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia 
takiej konkurencji (zob. wyrok 50 w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt II Ca 693/5)”. Zgodnie 
z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003 r. zamawiający powinien unikać wszelkich 
sformułowań lub parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób albo na konkretnego 
wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot 
zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi 
być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia 
określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. 

 
W kolei orzecznictwie sądów powszechnych utrwaliło się stanowisko, zgodnie z którym: „Przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia musi odbyć się z poszanowaniem zasad określonych w art 7 i 29 
Pzp. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, 
które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę, bądź też które eliminowałyby 
konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden 
z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Nie jest dopuszczalne opisywanie 
przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego producenta, opis taki bowiem narusza zasadę konkurencyjności i 
równego dostępu do zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazywałby na konkretnego 
producenta, nie stanowi naruszenia zasad uczciwej konkurencji tylko wówczas, jeżeli wynika to z braku możliwości 
zrealizowania potrzeb zamawiającego przez inne podmioty. Zakaz, o którym mowa w art 29 ust. 2 Pzo zostanie 
naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących 
konkretnego producenta (dostawce) lub konkretny produkt działaiac w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i 
równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt VI ACa 965/11, LEX nr 1315895). 

 
Pogląd o niedopuszczalności opisywania przedmiotu zamówienia w sposób nawet pośrednio 
ograniczający konkurencję jest utrwalony w orzecznictwie. Wyraźnie wskazuje na to wyrok Sąd 
Okręgowy w Lublinie z dnia 9 listopada 2005 r., sygn. akt II Ca 587/05, zgodnie z którym: ,,istotne jest 
aby przedmiot zamówienia został opisany w sposób neutralny i nieutrudniający uczciwej 
konkurencji. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 
mogłyby wskazywać konkretnego wykonawcę, bądź które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im 
złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany 
od pozostałych”. 
                                                 
3 Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 1 z 2009r. s 21-22. www.uzp.gov.pl 
 

http://www.uzp.gov.pl/
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Nawiązaniem do powyższego orzeczenia będzie z pewnością wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 
dnia 17 kwietnia 2009 r„ sygn. akt II Ca 137/09, zgodnie z którym: „Dokonanie opisu przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami 
zamawiającego będzie uprawdopodobniało naruszenie uczciwej konkurencji”. 

 
Tożsame stanowisko znaleźć można również w wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 
grudnia 2009 r., sygn. akt II Ca 992/09 oraz w wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 2 kwietnia 
2009 r., sygn. akt IX Ga 49/09. Podobnie kształtuje się kierunek orzecznictwa Krajowej Izby 
Odwoławczej. Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 stycznia 2009 r. sygn. akt: 
KIO/UZP/1502/08, Izba podniosła, iż: „w gestii Zamawiającego leży ustalenie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z oczekiwaniami co do jego funkcjonalności oraz użyteczności jednak nie 
może to prowadzić do nieuzasadnionego ograniczania kręgu potencjalnych wykonawców”. 
Analogicznie przedstawia się uzasadnienie wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt: 
KIO/UZP/02/09, gdzie Izba wywiodła, że: ..Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, który w sposób 
pośredni wskazuję na możliwość ieao realizacji wyłącznie przez jednego wykonawcę, narusza fundamentalne zasady 
równego traktowana oraz uczciwej konkurencji”. 

 
Powyższa argumentacja posunęła się o krok dalej w wyroku o sygn. akt KIO/UZP 361/10, gdzie Izba 
stwierdzała, że: „(...) ograniczenie konkurencji może mieć zarówno charakter graniczny tzn. formalnie i wprost - 
podmiotowe cechy wykonawców lub przedmiot ich oferty zostaną nie dopuszczone lub po prostu nie zamówione przez 
zamawiającego, albo też postanowienia SIWZ prowadzą do sytuacji, w której niektórzy wykonawcy co prawda mogą 
złożyć ważną i odpowiadającą SIWZ ofertę, jednakże oferta ze względu na jej charakter i specyfikę, w świetle 
ukształtowanych kryteriów oceny ofert nie będzie mogła realnie konkurować z ofertami innych wykonawców (...) 
jakiekolwiek ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez zamawiającego 
bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, zarówno bezpośrednie, jak i 
pośrednie (poza przewidzianymi w przepisach ustawy), w przypadku gdy brak ku temu 
rzeczowego uzasadnienia, stanowiło będzie naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp 
(...) należy również odmówić zamawiającym prawa do zupełnie dowolnego kształtowania 
postanowień SIWZ, które mogą prowadzić do nadmiernego ograniczenia konkurencji i 
preferencji dla określonych wykonawców w stopniu ponad potrzeby zamawiającego 
wykraczającym”. 

 

Zgodnie z orzecznictwem naruszenie art. 29 ust. 2 PZP może być realizowane nie tylko w sposób 
bezpośredni, ale i pośredni - por. wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. akt 
KIO/UZP 30/09, w którym Izba uznała, że: „Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną z naruszeniem 
zasady uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia mamy do czynienia w sytuacji np. opisu przedmiotu 
zamówienia, który w sposób bezpośredni - przez wskazanie znaków towarowych, oznaczeń lub w sposób pośredni • przez 
wskazanie parametrów prowadzi do uprzywilejowania jednego podmiotu względem drugiego”. Identyczne stanowisko 
wyrażone zostało również w uchwale KIO o sygn. akt KIO/KD 2/09: „Nie można mówić o zachowaniu 
uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony test w sposób wskazujący na konkretny produkt,  
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przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu 
zamówienia określone sa tak, że aby ie spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt”. 
 
Odnosząc się do uzasadnienia zarzutów niniejszego odwołania należy również zwrócić uwagę 
na ewentualne konsekwencje przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przy dotychczasowym wadliwym opisie przedmiotu 
zamówienia.  
 
Odnosząc się do uzasadnienia zarzutów niniejszego odwołania należy również zwrócić uwagę 
na ewentualne konsekwencje przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przy dotychczasowym wadliwym opisie przedmiotu 
zamówienia. Otóż w świetle dotychczasowych rozważań postępowanie podlegałoby 
unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy jako obarczone niemożliwa do usunięcia 
wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Natomiast w przypadku zawarcia umowy podlegałaby ona unieważnieniu na 
podstawie art. 168 pkt. 3 ustawy, zgodnie z którym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego 
czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało 
lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Zdecydowanie należy stwierdzić, że opisanie 
przedmiotu zamówienia z naruszeniem przepisu art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy stanowi 
czynność Zamawiającego mającą zasadniczy wpływ na wynik postępowania. 
Powyższe nie budzi wątpliwości w orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach wszczętych na 
skutek powództw Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wytaczanych na podstawie art. 146 ust. 6 
ustawy. Przykładowo, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r., 
sygn. ajt III C 1161/09 stwierdził nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazując w 
uzasadnieniu, że: „Zamawiający, który tak jak w niniejszej sprawie pozwany, opisując przedmiot zamówienia w taki 
sposób, że tylko ieden samochód dostarczony przez jednego tylko dostawce, narusza zasadę uczciwej konkurencji, 
określona w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i skonkretyzowana, co do przedmiotu zamówienia, w art. 
29 ust. 2 tei ustawy”.  

 
UWAGA! Tak samo w literaturze komentarzowej, por.: 
Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata komentarz 

LEX 2017; Komentarz do art.29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.07.223.1655), [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień 
publicznych. Komentarz, LEX,  

„Przepisy ustawy wyznaczają sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przez 
zamawiającego. Ustawa w ust. 2 komentowanego artykułu zawiera wyraźny zakaz dokonywania 
opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 
Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia  

http://srv1.online.lex.pl/cgi-bin/s.cgi?id=a499ce9a16888&comm=jn&akt=nr17393218&ver=-1&jedn=a29u2
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uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, ale i taki, który potencjalnie mógłby 
wpłynąć na konkurencję na rynku. (…) Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia na 
podstawie katalogów jednego z producentów, podział na pakiety (części), tak że wszystkie 
produkty w danym pakiecie może dostarczyć tylko jeden wykonawca, jest działaniem 
utrudniającym uczciwą konkurencję. Warto też podkreślić, że dokonywanie opisu przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami 
zamawiającego, będzie uprawdopodobniało naruszenie uczciwej konkurencji”.  

 
W ślad za tym kolejne wyroki KIO:  

 
wyrok KIO 
KIO/UZP 984/08 

1. Dyskryminacja wykonawców może wynikać z użycia przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnego 
producenta lub konkretnego produktu (dyskryminacja bezpośrednia) lub posługiwania się parametrami 
wskazującymi na konkretnego producenta lub konkretny produkt (dyskryminacja pośrednia). Jako formę 
dyskryminacji pośredniej przyjmuje się również ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione 
potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. 
2. W przypadku określenia wymagań odnoszących się do potrzeb zamawiającego, mogących ograniczać krąg 
potencjalnych wykonawców, zamawiający powinien wykazać, że wyłącznie produkty o parametrach granicznych 
wyznaczonych w specyfikacji umożliwia mu realizację celu założonego w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
(...) 

 
 

wyrok KIO 
KIO/UZP 700/08 
1.  Opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najistotniejszych elementów przygotowania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Opis zamówienia musi być jasny, zrozumiały, zawierający wszystkie elementy niezbędne 
do prawidłowego sporządzenia oferty przetargowej. 
2. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym bez znaczenia 
jest fakt, że produkt ten nie został przez Zamawiającego wprost wskazany przez nazwę. Wystarczy, że wymogi i 
parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić, oferent musi dostarczyć jeden konkretny 
produkt. 
(...) 

 
wyrok KIO 
KIO/UZP 682/08 
Opis przedmiotu zamówienia powinien być neutralny i nie utrudniający uczciwej konkurencji, nie może również 
bezpośrednio ani pośrednio uprzywilejowywać lub dyskryminować określonych wykonawców. 
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wyrok KIO 
KIO/UZP 442/08 
1. Kwintesencję fundamentalnej zasady neutralności opisu przedmiotu zamówienia stanowi art. 29 ust. 2 Prawa 
zamówień publicznych; zgodnie z nim przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. 
2. Zakazane jest formułowanie warunków postępowania uniemożliwiających swobodny dostęp do udziału w 
postępowaniu w celu złożenia oferty. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich 
sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też które eliminowałyby konkretnych 
wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodując sytuację, w której jeden z zainteresowanych 
wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. 
(... 

Brak modyfikacji SIWZ pociąga za sobą skutek w postaci obowiązku unieważnienia postępowania albowiem 
niemożliwe jest zachowanie zasady równości i uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu i złożenie 
porównywalnych ofert.  

 
W tym stanie rzeczy z powołaniem na stanowisko doktryny (literaturę komentarzową, 
orzecznictwo sądów powszechnych i orzecznictwo KIO należy stwierdzić ponad wszelka 
wątpliwość, że niniejszym postępowaniu dochodzi do ewidentnego naruszenia zasad 
poszanowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W obowiązujących 
zasadach przetargowych podnosi się, że nie można opisywać przedmiotu zamówienia tak by 
utrudnić uczciwą konkurencję, a w konsekwencji opisywać przedmiot zamówienia, w sposób, który 
nie wynika z usprawiedliwionych potrzeb zamawiającego4. Zakazane jest formułowanie opisu 
przedmiotu zamówienia w taki sposób, eliminować któregokolwiek z potencjalnych oferentów. 
W związku z powyższym, kierując się chęcią zapewnienia poszanowania zasad uczciwej 
konkurencji  i równego traktowania wykonawców w niniejszym postępowaniu Odwołujący 
wnosi o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który umożliwi złożenie 
ofert  przez pozostałych wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia. 
Otwarcie postępowania na konkurencję z całą pewnością będzie korzystne dla Zamawiającego 
zarówno ze względów finansowych, jak również ze względu na jakość produktów oferowanych 
przez poszczególnych dostawców. W konsekwencji pozwoli to Zamawiającemu na wybór oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, albowiem do momentu dokonania zmiany SIWZ jest to 
niemożliwe, gdyż obecny opis przedmiotu zamówienia nie pozwala złożyć oferty wykonawcom, 
którzy są zdolni do wykonania zamówienia i zaspokojenia rzeczywistych (realnych) potrzeb 
zamawiającego, a obecna „wersja opisu przedmiotu zamówienia” nie jest uwarunkowana 
usprawiedliwionymi potrzebami zamawiającego.  

 

                                                 
4 Por. D. Jagiełło, Kontrowersje wokół zamawiania programów prawniczych. Zamówienia Publiczne Doradca, 2011, nr 
12, s. 38. 
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Wobec powyższego Odwołujący wnosi: 
 
1. O uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w SIWZ – 
zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia odwołania. 
 
2. Obciążenie Zamawiającego wszystkimi kosztami postępowania odwoławczego i kosztami zastępstwa 
procesowego wg faktury przedłożonej na rozprawie. 
 
Interes prawny firmy: Działania Zamawiającego polegające na sporządzeniu dokumentacji 
przetargowej w sposób rażąco sprzeczny z prawem ma decydujący wpływ na uniemożliwienie ubiegania 
się o przedmiotowe zamówienie publiczne na zasadach równości i uczciwej konkurencji. Modyfikacja 
w sposób opisany powyżej pozwoli doprowadzić do stworzenia stanu zgodnego z prawem i umożliwi 
protestującemu ubieganie się o zamówienie publiczne, którym jest on zainteresowany.  
W tym stanie rzeczy odwołanie jest zasadne i w pełni usprawiedliwione i wnosimy o 
uwzględnienie go w całości.  

W wykonaniu dyspozycji art. 180 ust. 5 PZP kopia odwołania została w terminie na wniesienie 
odwołania przekazana jednocześnie Zamawiającemu. 
Wpis w kwocie 15.000,00 złotych został uiszczony na rachunek bankowy Urzędu Zamówień 
Publicznych. 
 
W imieniu Odwołującego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. dowód opłacenia wpisu (zał. Nr 1)  
2. KRS (zał. Nr 2) 
3. Dowód doręczenia kopii odwołania Zamawiającemu 
4. Pełnomocnictwo 
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