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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
Przebudowa pomieszczeń na poziomie +5 w Bloku A na Centralny Blok Operacyjny. Numer sprawy: 
37/PN/2019/JS. 
 
 
 

ODWOŁANIE 
 

Działając na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Wykonawca Climamedic Sp. z o.o. Sp. k. 

(zwany dalej „Odwołującym”) wnosi odwołanie wobec postanowień Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

w zakresie wymaganych do złożenia wraz ofertą dokumentów w brzmieniu po zmianie ogłoszenia 

o zamówieniu i SIWZ z dnia 20 września 2019 r. dokonanej przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa 

pomieszczeń na poziomie +5 w Bloku A na Centralny Blok Operacyjny. Numer sprawy: 37/PN/2019/JS. 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2019 r. 

(ogłoszenie nr 581936-N-2019). SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego: 

https://spartanska.pl/przebudowa-pomieszczen-na-poziomie-5-w-bloku-a-na-centralny-blok-

operacyjny-sprawa-nr-37-pn-2019-js/. 
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Zamawiającemu zarzucamy naruszenie następujących przepisów ustawy: 

1) art. 25 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 7 poprzez nieuprawnione żądanie złożenia wraz z ofertą 

dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań dla elementów robót, które 

nie wchodzą w przedmiot zamówienia; 

2) art. 25 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 7 i art. 29 ust. 1, 2 i 3 poprzez żądanie – w wyniku 

modyfikacji SIWZ – złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie 

parametrów technicznych bez jednoznacznego określenia których materiałów/elementów robot 

one dotyczą; 

3) art. 25 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 7 i art. 29 ust. 1, 2 i 3 poprzez żądanie – w wyniku 

modyfikacji SIWZ – złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie 

parametrów technicznych materiałów pochodzących od jednego podmiotu (tam, gdzie jest to 

możliwe do „przyporządkowania” – np. drzwi hermetyczne), co w sposób ewidentny ogranicza 

zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 

4) art. 25 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 7 oraz art. 12a ust. 1 poprzez nieuprawnione żądanie złożenia 

wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań dla elementów 

robót, których potwierdzenia Zamawiający nie wymagał aż do dnia 20 września 2019 r., 

uniemożliwiając złożenie wykonawcy oferty; 

 

W związku z powyższym wnosimy o:  
 

1. zmianę SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu poprzez usunięcie żądania złożenia wraz z ofertą 

dokumentów wskazanych w modyfikacji SIWZ z dnia 20.09.2019 r. wymienionych w pkt 10.1 

ppkt 4)-11) SIWZ oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 540199694-N-2019 z dnia 

20-09-2019 r.), sekcja III.7, tj. usunięcie zapisów: 

4) Raport z badań paneli lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub 

notyfikowaną jednostkę, potwierdzający, że panel z włókna cementowego pokryty HPL jest 

odporny na grzyby, 

5) Deklaracje producenta zgodne z DIN oraz karta katalogowa produktu wydana przez 

producenta dla paneli systemowych wykonanych z włókna cementowego pokrytego HPL; 

6) Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru drzwi 

hermetycznych wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub 

notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań; 

7) raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru izolacji 

akustycznej zgodne z normą EN ISO 717-1 lub równoważną wydany przez akredytowaną 

(PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę; 

8) Karta katalogowa dla ościeżnicy drzwi; 

9) Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub 

notyfikowaną jednostkę dla ścianki; 



 

 

10) Autoryzację producenta zabudowy systemowej drzwi;  

11) Karty katalogowe potwierdzające spełnienie parametrów pozostałych trwałych elementów 

wyposażenia tj. lamp chirurgicznych, kolumn chirurgicznych, kolumn do stołu operacyjnego 

oraz nawiewu. 

2. przywrócenie zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w brzmieniu z dnia 02.08.2019 r. tj. dzień 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu względnie przedłużenie terminu składania ofert o czas 

niezbędny na przeprowadzenie badan lub certyfikacji dla wyrobów planowanych do 

wbudowania potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego, tj. o czas 90 dni; 

 

Interes we wniesieniu odwołania 

Odwołującemu przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej na podstawie z art. 179 

ust. 1 ustawy, z uwagi na to, iż posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia. W wyniku 

naruszenia w/w przepisów ustawy interes Odwołującego może doznać uszczerbku, ponieważ 

w przypadku prawidłowego działania Zamawiającego Odwołujący mógłby złożyć ważną i niepodlegającą 

odrzuceniu ofertę, a w konsekwencji miałby szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. 

Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia z dnia 20.09.2019 r., uniemożliwia Odwołującemu, wobec braku 

posiadania określonych w modyfikacji SIWZ dokumentów przedmiotowych, złożenie oferty w ogóle. Co 

więcej wymaganie dokumentów po zmianie SIWZ z dnia 20.09.2019 r., umożliwia złożenie ważnej oferty 

tylko jednemu wykonawcy, posiadającemu opisane dokumenty i tylko opartej na rozwiązaniach jednego 

podmiotu. Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, iż Odwołujący może ponieść szkodę w wyniku 

nieuzyskania przedmiotowego zamówienia. 

Jednocześnie Odwołujący wnosi Odwołanie również w celu zapewnienia prawidłowości Postępowania 

tj. zgodności z przepisami ustawy, nawet jeśli zawarcie umowy nastąpi z innym wykonawcą. 

Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w tym wyrok z dnia 9 stycznia 2009 r. 

(KIO 1493/08), w którym Izba stwierdziła, iż: „W ocenie Izby, w aktualnym stanie prawnym interes 

prawny może być rozumiany, bądź jako możliwość uznania oferty złożonej przez wykonawcę za 

najkorzystniejszą w postępowaniu i zawarcia przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (interes prawny sensu stricto) lub mieć swe uzasadnienie we wnoszeniu środków prawnych 

w celu zapewnienia prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia prowadzącym do skutku 

w postaci zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z prawem, nawet jeśli zawarcie 

umowy nastąpi z innym wykonawcą (interes prawny sensu largo)”. 

Termin do wniesienia odwołania 

Modyfikacja SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostały umieszczone na stronie Zamawiającego: 

https://spartanska.pl/przebudowa-pomieszczen-na-poziomie-5-w-bloku-a-na-centralny-blok-

operacyjny-sprawa-nr-37-pn-2019-js/ w dniu 20.09.2019 r., w związku z czym niniejsze odwołanie 

zostało wniesione drogą elektroniczną w dniu 24.09.2019 r. tj. w ustawowym terminie przewidzianym 

w art. 182 ust. 1 pkt 2) ustawy.  
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UZASADNIENIE 

 
W dniu 02.08.2019 r. opublikowane zostało ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

Przebudowa pomieszczeń na poziomie +5 w Bloku A na Centralny Blok Operacyjny. Numer sprawy: 

37/PN/2019/JS.  

W dniu 15.08.2019 r. na stronie Zamawiającego opublikowano odpowiedzi na pytania i modyfikację 

SIWZ w zakresie kryteriów oceny oraz terminu składania ofert (termin przesunięty na 10.09.2019 r.).  

W dniu 06.09.2019 r. na stronie Zamawiającego opublikowano zawiadomienie o przedłużeniu terminu 

składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania ofert został wyznaczony na 

dzień 23.09.2019 r.  

W dniu 12.09.2019 r. na stronie Zamawiającego opublikowano odpowiedzi na pytania i zmianę SIWZ 

(uszczegółowiona została dokumentacja techniczna).  

W dniu 19.09.2019 r. na stronie Zamawiającego opublikowano kolejną modyfikację SIWZ (zmiana 

formularza oferty i odp. na pytania).  

W dniu 20.09.2019 r. na stronie Zamawiającego opublikowano kolejną modyfikację SIWZ oraz 

opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wprowadzające obowiązek złożenia wraz z ofertą 

dodatkowych dokumentów. Termin składnia ofert został wyznaczony na dzień 25.09.2019 r. godz. 12:30. 

I. Nieuprawnione żądanie złożenia wraz z ofertą dokumentów dla paneli z włókna cementowego 

pokrytego HPL (pkt 10.1 ppkt 4)-5) SIWZ – po modyfikacji z dnia 20.09.2019 r.).  

W odniesieniu zaś do ppkt 4)-5) w nowym brzmieniu pkt 10.1 SIWZ należy wskazać, iż Zamawiający 

wymaga złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów przez panele systemowe 

wykonane z włókna cementowego pokryte HPL, przy braku jednoznacznego wskazania w załączniku nr 2 

do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), iż w/w panel są w zakresie zamówienia (inne opisy, brak 

wskazania na rysunkach). 

Zgodnie z Opisem technicznym (Projekty budowlany i wykonawczy): 

OPIS TECHNICZNY: 

9.3.2. Ścianki systemowe stalowe ze stali nierdzewnej, stalowe ocynkowane lakierowane RAL 9010 (sale 

operacyjne, centralna sterylizacja). 

W niniejszym rozdziale znajduje się wzmianka o ŚCIANACH SYSTEMOWYCH WŁÓKNO CEMENTOWYCH – 

HPL i oczekiwanych parametrach takich ścian, jednak opis nie zawiera wskazania lokalizacji ścian, które 

miałyby być wykonane w tej technologii.  

STWIOR: 

ST1.10.1. Obudowa ścian ścianki systemowe, sufity systemowe, drzwi systemowe. 

Zawarta w tym dziale tabela pod nazwą: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA ZABUDOWY 

SYSTEMOWEJ SAL OPERACYJNYCH, SAL WYBUDZEŃ, SAL PORODOWYCH, SAL PRZYGOTOWANIA LEKARZY 



 

 

I PACJENTA, zawiera wytyczne dla paneli z płyt cementowo-włóknowych. 

W ww. miejscach STWiOR, znajdują się jedynie wzmianki o ŚCIANACH SYSTEMOWYCH WŁÓKNO 

CEMENTOWYCH – HPL i oczekiwanych parametrach takich ścian, jednak opis nie zawiera wskazania 

lokalizacji ścian, które miałyby być wykonane w tej technologii.  

Należy podkreślić, iż w części rysunkowej dokumentacji projektowej brak jest jakichkolwiek oznaczeń 

dotyczących wykonania ścian zpłyty z włókna cementowego. 

Na rys. nr 22, 23 rozrysowane są widoki ścian sal operacyjnych, przy jednoczesnym braku wrysowanych 

tam paneli z włókna cementowego pokrytego HPL. 

Na rys. nr 24, 25 są widoki wykończenia łazienek, gdzie również nie ma wrysowanych paneli. 

Na rys. nr 20 są widoki wykończenia korytarzy, gdzie również brak wrysowania paneli. 

Pozostałe rysunki sufitów, podłóg i rzuty architektoniczne również nie definiują w żadnej z lokalizacji 

paneli z włókna cementowego z HPL. 

Dodatkowo wskazujemy, iż w załączonych do dokumentacji przedmiarach również brak jest wskazania 

robót wykonywanych z paneli z włókna cementowego z HPL. 

W świetle powyższego, Odwołujący wskazuje, iż Zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

żądając złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane elementy robót 

określonych parametrów w sytuacji, w której elementy robót nie będą wykonywane przy zastosowaniu 

materiału w postaci płyt cementowo-włóknowych HPL. Zgodnie z przywołanym przepisem Pzp, 

Zamawiający uprawiony jest do żądania jedynie dokumentów NIEZBĘDNYCH do przeprowadzenia 

postępowania. Skoro dany materiał nie będzie stosowany w toku wykonywania robót budowlanych, 

brak jest podstaw do żądania dokumentów potwierdzających jego właściwości.  

II. Nieuprawnione żądanie złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie 

określonych wymagań dla elementów robót, których potwierdzenia Zamawiający nie wymagał 

aż do dnia 20 września 2019 r., uniemożliwiając złożenie wykonawcy oferty 

Zgodnie z pierwotnymi zapisami SIWZ w pkt 10.1 SIWZ Zamawiający określił Wykaz oświadczeń 

składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W zakresie tego pkt Zamawiający wymagał 

złożenia:  

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (załącznik nr 4 do SIWZ), 2); 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 uPzp (załącznik nr 5 do SIWZ), 

3) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach (załącznik nr 6 do SIWZ), 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt 1) i 2), 



 

 

5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2), 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

W dniu 12 września 2019 opublikowane zostały na stronie Zamawiającego odpowiedzi na pytania 

i zmiana SIWZ. Zgodnie z pytaniem nr 149 tj.:  

Czy zamawiający potwierdzi, że wymaga w projekcie parametrów dotyczących zabudowy stałej Bloku 

operacyjnego zawarte w poniższej tabeli? 

udzielono następującej odpowiedzi:  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga powyższych parametrów zgodnie z zapisami 

Projektu.  

Dowód: wyjaśnienia SIWZ z dnia 12.09.2019 r. (załącznik nr 1 do odwołania). 

Jednocześnie do w/w pytania została dołączona tabela z określonymi parametrami technicznymi 

elementów zabudowy Bloku operacyjnego wraz ze wskazaniem dokumentów, których przedstawienia 

oczekuje Zamawiający (raporty, deklaracje, katalogi, itp.), które to dokumenty nie zostały wskazane ani 

w ogłoszeniu o zamówieniu ani w SIWZ .  

W dniu 19.09.2019 r. opublikowano kolejną modyfikację SIWZ. Wedle tego dokumentu ponownie 

powołane zostało pytanie nr 149 (w treści jw. z załączoną tabelą). W tym przypadku udzielono 

następującej odpowiedzi:  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty ani tabeli ani wymienionych w niej 

dokumentów. Wymaga, aby przedmiotem oferty było wykonanie robót budowlanych zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia.  

Dowód: wyjaśnienia SIWZ z dnia 19.09.2019 r. (załącznik nr 2 do odwołania). 

Dzień po publikacji w/w odpowiedzi tj. w dniu 20.09.2019 r. po raz kolejny opublikowano modyfikację 

SIWZ, w tym udzielono odpowiedzi na pytanie nr 149 (treść jak poprzednio). Wedle tej modyfikacji 

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymaga zawartych w projekcie parametrów 

dotyczących zabudowy stałej Bloku operacyjnego zawartych w tabeli. W związku z powyższym 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.  

Dowód: wyjaśnienia SIWZ z dnia 20.09.2019 r. (załącznik nr 3 do odwołania). 

Podkreślenia wymaga, iż dopiero w dniu 20.09.2019 r. Zamawiający wyartykułował żądanie złożenia 

wraz z ofertą określonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane elementy robót 



 

 

postawionych wymagań. Tym samym, po modyfikacji SIWZ z dnia 20.09.2019 r., tj. na pięć dni przed 

wyznaczonym terminem składania ofert, wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowym 

postępowaniu, zostali zobligowani do pozyskania i złożenia dokumentów wskazanych w pkt 10.1 ppkt 4)-

11) SIWZ po modyfikacji tj. dokumentów:  

4) Raport z badań paneli lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub 

notyfikowaną jednostkę, potwierdzający, że panel z włókna cementowego pokryty HPL jest 

odporny na grzyby, 

5) Deklaracje producenta zgodne z DIN oraz karta katalogowa produktu wydana przez producenta 

dla paneli systemowych wykonanych z włókna cementowego pokrytego HPL; 

6) Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru drzwi 

hermetycznych wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub 

notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań; 

7) raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru izolacji 

akustycznej zgodne z normą EN ISO 717-1 lub równoważną wydany przez akredytowaną (PCA, 

UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę; 

8) Karta katalogowa dla ościeżnicy drzwi; 

9) Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub notyfikowaną 

jednostkę dla ścianki; 

10) Autoryzację producenta zabudowy systemowej drzwi;  

11) Karty katalogowe potwierdzające spełnienie parametrów pozostałych trwałych elementów 

wyposażenia tj. lamp chirurgicznych, kolumn chirurgicznych, kolumn do stołu operacyjnego oraz 

nawiewu. 

Co więcej ani SIWZ ogłoszona w pierwotnym brzmieniu ani publikowane modyfikacje SIWZ (z dnia 

12.09.2019 r., 19.09.2019 r. 20.09.2019 r.) nie wskazywały na obowiązek złożenia wraz z ofertą 

jakichkolwiek tabel z parametrami technicznymi określonych elementów robót, w tym przypadku 

zabudowy stałej bloku operacyjnego.  

Wykonawca, przygotowując się do złożenia oferty od dnia 2 sierpnia 2019 r., po przeszło półtora 

miesiąca przygotowań, zostaje zaskoczony obowiązkiem złożenia wraz z ofertą dodatkowych 

dokumentów, i uzyskuje od Zamawiającego 5 dni na ich skompletowanie. Odwołujący zwraca uwagę, iż 

dokumenty wskazane w modyfikacji SIWZ i ogłoszenia, nie są dokumentami, których posiadanie 

warunkuje wprowadzenie wyrobów, których dotyczą, do obrotu. Tym samym, nie każdy producent 

wyrobów dysponuje takimi dokumentami. Nałożenie obowiązku złożenia tych dokumentów 

i jednocześnie przedłużenie terminu składania ofert o 5 dni, eliminuje z udziału w postępowaniu 

wykonawców, którzy mogliby złożyć prawidłowe oferty, w tym Odwołującego.  

Odwołujący wskazuje, iż – pomimo braku bezwzględnej konieczności złożenia takich niewymaganych 

przez obowiązujące przepisy dokumentów – czas niezbędny na przeprowadzenie stosownych badań czy 

procesu certyfikacji, to na pewno nie 5 dni. Jeśli Zamawiający uważa za konieczne złożenie takich 

dokumentów, powinien przedłużyć termin składnia ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, czego 

nie zrobił. Powyższe działanie Zamawiającego skalkulowane jest na ograniczenie konkurencji poprzez 

uniemożliwienie złożenia oferty wykonawcom planującym wykonać przedmiot zamówienia przy 



 

 

zastosowaniu wyrobów, dla których nie posiadają stosownych dokumentów. Dodatkowo Odwołujący 

wskazuje, iż przeprowadzone przez niego rozpoznanie rynku – pod kątem wymagań dokumentowych - 

wskazuje na wyroby jednego producenta (Hospital Technik), co stanowi naruszenie art. 29 i nast. Ustawy 

Pzp w związku z art. 7 ustawy. 

 
III. Nieuprawnione żądanie złożenia wraz z ofertą pozostałych dokumentów (pkt 10.1 ppkt 6)-11) 

SIWZ – po modyfikacji z dnia 20.09.2019 r.).  

Stosowne środki dowodowe potwierdzające w szczególności spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie kryteriów selekcji opisano w art. 25 ust. 

1 ustawy. Przepis ten określa właściwe środki dowodowe i stanowi, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, 

3) brak podstaw wykluczenia 

- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

zaproszeniu do składania ofert. 

Katalog dokumentów, o jakich mowa w powyższym przepisie określony został w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

wydanym na podstawie delegacji z art. 25 ust. 2 ustawy. 

§ 13 w/w rozporządzenia precyzuje katalog dokumentów, których Zamawiający może żądać w celu 

potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego.  

W tym momencie należy podkreślić, iż nowelizacja ustawy z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), 

poczyniła dwie zasadnicze zmiany w zakresie reguł wykazywania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w oparciu o środki dowodowe. Po pierwsze 

wprowadzona została instytucja wstępnego potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia i powiązana z nią reguła pozyskiwania dokumentów, 

co do zasady, tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

Tym samym zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 ustawy do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu 



 

 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3. 

Odnosząc powyższe do przedmiotowego zamówienia należy podkreślić, iż zapisy pkt 10.1 SIWZ w jego 

pierwotnym brzmieniu spełniały wymogi obecnie obowiązującej ustawy. Nieuprawnione zatem w żaden 

sposób jest żądanie Zamawiającego, uczynione w modyfikacji SIWZ z dnia 20.09.2019 r., zobowiązujące 

do złożenia wraz z ofertą dokumentów przedmiotowych dla potwierdzenia spełnienia parametrów 

określonych elementów robót, zwłaszcza że obowiązek ten uczyniono po pierwsze w stosunku do 

zakresu nieprecyzyjnie opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia, a po drugie w stosunku do 

elementów robót, których szczegółowego potwierdzenia spełnienia określonych parametrów 

Zamawiający wcześniej nie żądał (oprócz formularza ofertowego – zał. nr 1 do SIWZ i stosownych 

oświadczeń – zał. nr 4 i 5 do SIWZ).  

Ponadto na żadnym etapie toczącego się postępowania Zamawiający nie wskazał, iż na etapie składania 

ofert będzie żądał tabeli parametrów technicznych potwierdzających spełnienie określonych 

parametrów. Nie dołączył również do SIWZ, oprócz formularza ofertowego i oświadczeń, dodatkowych 

załączników które wykonawca byłby zobowiązany uzupełnić, a tym samym potwierdzić co konkretnie 

oferuje w zakresie zabudowy sal operacyjnych, w więc dokumentów stanowiących element oferty. 

Modyfikacja SIWZ sprowadza się natomiast do złożenia dodatkowych dokumentów przedmiotowych, nie 

stanowiących, wobec obecnego brzmienia SIWZ, elementów oferty. Podkreślenia również wymaga, iż 

żądanie Zamawiającego zostało sprecyzowane na 5 dni przed terminem składania ofert, w więc 

w momencie, w którym większość potencjalnych oferentów jest gotowa do złożenia ofert (poprzedni 

termin składania ofert to 23.09.2019 r.), a spełnienie dodatkowych wymogów (de facto 

nieuzasadnionych i niepopartych przepisami prawa) w tak krótkim czasie, sugeruje, iż wymagania 

spełnia tylko jeden wykonawca/producent na rynku tj. w wymieniona w zał. nr 2 do SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia) firma Hospital Technik. 

Ponadto Żądanie złożenia do oferty dodatkowych dokumentów przedmiotowych jest tym bardziej 

nieuzasadnione, iż Zamawiający nie ustanowił ani w pierwotnym brzmieniu ani w drodze odpowiedzi 

i modyfikacji SIWZ, żadnego dodatkowego kryterium oceny ofert dotyczącego m.in. spełnienia 

określonych parametrów technicznych oferowanych robót czy dostaw.  

Niezależnie od powyższego wskazujemy, iż dokonana modyfikacja SIWZ oraz zmiana ogłoszenia 

w sposób nieprecyzyjny określa dokumenty, których przedstawienia Zamawiający oczekuje. 

Zamawiający posługuje się pewnymi skrótami w opisach dokumentów, narażając Wykonawcę na 

złożenie oferty, która nie będzie odpowiadała treści SIWZ.  

O ile bowiem przykładowo dokument pn. Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie 

potwierdzające spełnienie parametru drzwi hermetycznych wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, 

ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie 

z przeprowadzonych badań, w sposób możliwy do „odgadnięcia” można przyporządkować do wyrobu – 



 

 

drzwi systemowe hermetyczne, o tyle dokument pn. „raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie 

potwierdzające spełnienie parametru izolacji akustycznej zgodne z normą EN ISO 717-1 lub równoważną 

wydany przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę” lub 

„Raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną lub notyfikowaną 

jednostkę dla ścianki” nie wskazują już: 

(i) których wyrobów/elementów robót dotyczą; 

(ii) jakie parametry mają potwierdzać. 

Powyższe powoduje dużą dowolność po stronie Zamawiającego w ocenie złożonych ofert i ryzyko 

odmiennej oceny w zakresie zgodności lub braku zgodności z SIWZ poszczególnych ofert, a tym samym 

nierówne traktowanie wykonawców, stanowiąc naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień 

publicznych.  

Powyższe potwierdza również doktryna i orzecznictwo, w tym np.:  

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt III C 1161/09, wskazał: 

„Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji jest naruszony wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamówienia 

zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego dostawcę lub konkretny 

produkt, działając w ten sposób niezgodnie z obowiązkiem obiektywnego i równego traktowania 

wszystkich podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie publiczne.”  

W wyroku z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt VI ACa 965/11, Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł: „2. 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia musi odbyć się 

z poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i 29 p.z.p. 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. (…) Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2 p.z.p. zostanie naruszony, 

gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących 

konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie 

obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. 

(…) 4. Dyspozycją art. 29 ust. 2 p.z.p. objęte jest zaistnienie co najmniej możliwości utrudniania uczciwej 

konkurencji, więc spełnienie dyspozycji tego przepisu niekoniecznie musi przybierać charakter 

bezpośredniego godzenia w uczciwą konkurencję”. 

 

Uwzględniając powyższą argumentację, żądanie dokumentów wskazanych w pkt 10.1 ppkt. 4)-11) 

SIWZ pod modyfikacji z dnia 20.09.2019 r. jest nieuzasadnione i niezgodne z obecnie obowiązującą 

ustawą. 

 
 
 



 

 

 
IV. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości 

i nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności wskazanych w petitum odwołania. 
 
 
 
 
W imieniu Odwołującego,  

 
Mariusz Trzciński  
            
 
 
 
 
 
 

 
Załączniki: 

1-3. Wyjaśnienia SIWZ (3 szt.) 

4. dowód uiszczenia wpisu; 

5. Pełnomocnictwo; 

6. odpis z KRS Odwołującego (1 szt.); 

7. dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu. 
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