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   Łódź, dnia 07 czerwca 2021 roku 

 

Do:    Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

   ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa 

 

Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 

   ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 

   Tel.: +48 146310341 

   Fax: +48 146310337 

   E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl 

   www.ssz.tar.pl 

 

Odwołujący:  Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed   

   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

   z siedzibą w Lublinie 

   ul. Północna 22a, 20-064 Lublin 

   KRS: 0000182633 

   Tel. +48 426405777 

   Fax: +48 422572816 

   E-mail: przetargi@rekeep.pl  

   Pełnomocnik: Katarzyna  Adamczyk-Bąkowicz 

     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn.: " Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego 

Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie" ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

31 maja 2021 roku pod pozycją nr 2021/BZP 00069788/01 , nr referencyjny: AE/ZP-27-14/21. 
 

 

 

ODWOŁANIE 

 

 Działając w imieniu Odwołującego – Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 505 ust. 1 w zw. z art. 513 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm., 

dalej: Pzp):  

 

I. wnoszę odwołanie w zakresie pakiet 2 - na niezgodną z przepisami ustawy czynność 

zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 

II.  zarzucam Zamawiającemu naruszenie: 

 
1. art. 106 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust.2 pkt 1 Pzp w zw. z art. 16 

ust. 1 Pzp w zw. z art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 

2002 roku o normalizacji, poprzez żądanie przedmiotowego środka dowodowego w 

postaci: "oświadczenia Wykonawcy, że środki transportu spełniają wymagania Polskiej 

Normy PN-EN 1789:2021-02 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe 

- lub równoważnej", podczas gdy wskazana wersja normy PN-EN 1789:2021-02, występuje 

jedynie w wersji angielskiej i nie ma wersji równoważnej, gdyż nie została przetłumaczona 

przez Polski Komitet Normalizacyjny na język polski, a ustawodawca zastrzegł, że w 

przepisach prawnych normy mogą być powoływane dopiero po ich opublikowaniu w języku 
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polskim, co uniemożliwia złożenie ważnej i skutecznej oferty przez Odwołującego, co z 

kolei ma wpływ na wynik postępowania. 

2. art. 99 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 ust. 1 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp. w zw. z art. 161ba 

ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny, nie 

wyczerpujący i utrudniający uczciwą konkurencję, a to przez brak wskazania w opisie 

przedmiotu zamówienia, typu i ilość wymaganych pojazdów w danym typie zgodnych z 

normą zgodnych z normą PN-EN 1789 wymaganych do realizacji przedmiotowego 

zamówienia, co uniemożliwia złożenie ważnej i skutecznej oferty przez Odwołującego, 

porównywalnej z innymi ofertami, gdyż oferenci mogą zaoferować i skalkulować w cenie 

różne typy i ilości pojazdów, efekcie czego złożone oferty mogą się okazać 

nieporównywalne, gdyż Zamawiający nie uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności 

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, co ma wpływ na wynik postępowania. 

3. art. 246 ust. 1 i 2 P.z.p. w zw. z art. 4 pkt 1 P.z.p. poprzez określenie pozacenowego 

kryterium oceny ofert o wadze jedynie 5%, podczas gdy wobec nieokreślenia w opisie 

przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych 

elementów składających się na przedmiot zamówienia Zamawiający był zobowiązany do 

nadania kryterium pozacenowemu wagi co najmniej 40%. 

 

 

 

III. wnoszę o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany:  

 
1. odnośnie zarzutu nr 1:   

a) dokonania zmiany w pkt 12.5.5 SWZ poprzez wprowadzenie zapisu w następującym 

brzmieniu: 

"Oświadczenie Wykonawcy, że środki transportu spełniają wymagania Polskiej  

Normy PN-EN 1789+A2:2015-01 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse 

drogowe - dotyczy Pakietu Nr 1-2 (według Załącznika Nr 4 do SWZ).", 

b) dokonania zmiany w pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ oraz pkt 1 lit h i pkt 2 lit e - opisu 

przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ poprzez wprowadzenie zapisu w 

następującym brzmieniu: 

" środki transportu spełniają wymagania Polskiej  Normy PN-EN 1789+A2:2015-01 - Pojazdy 

medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe - dotyczy Pakietu Nr 1-2" 

2. odnośnie zarzutu nr 2:  dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia, poprzez 

doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i wprowadzenie zapisu, dotyczącego 

minimalnej ilość wymaganych pojazdów wraz z wyposażeniem w danym typie zgodnych z 

normą PN-EN 1789 wymaganych jest do realizacji przedmiotowego zamówienia w pakiecie 

2 osobno dla pozycji 1 i 2. 

 

3. Odnośnie zarzutu nr 3 -  

A)   Zmianę w sekcji 4.3 ogłoszenia o zamówieniu i wprowadzenie pozacenowego kryterium oceny 

ofert o wadze 40 %, na przykład  poprzez wprowadzenie następujących kryteriów oceny ofert i ich 

wagi:  cena - 60 %, czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego - 10%, rok produkcji pojazdów - 

15%, norma emisji spalin- 15% 

 

B)    Zmianę rozdziału 20.2 SWZ: Ocena oferty będzie dokonana wg następujących zasad w 

zakresie pakietu 2:   poprzez wprowadzenie obok kryterium ceny innego kryterium odnoszącego 

się do przedmiotu zamówienia o wadze 40%, na przykład poprzez zastosowania poniżej przyjętego 

rozwiązania:  
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"Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: 

 

Lp. KRYTERIUM RANGA 

1. Oferowana cena [wartość brutto] 60pkt 

2. Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego 10 pkt 

 3. Rok produkcji pojazdów 15 pkt 

 
3. Norma emisji spalin  15 pkt 

  RAZEM 100 pkt 

Ad 1. Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona 

zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość 

przedmiotu zamówienia w danym zadaniu. 

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w 

tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego 

kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty 

mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt. 

 

Ad. 2 Kryterium "Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego" 

Ocena w kryterium „Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego" dokonana będzie w 

następujący sposób: 

> za czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego do 20 minut od momentu zgłoszenia - 

10 punktów 

> za czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego od 21 minut do 40 minut od momentu 

zgłoszenia - 5 punktów 

> za czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego od 41 minut do 60 minut od momentu 

zgłoszenia - 0 punktów 

Deklarowany przez Wykonawcę czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego nie może być 

dłuższy niż 60 minut od momentu zgłoszenia. Zaoferowanie przez Wykonawcę czasu 

przyjazdu do siedziby Zamawiającego dłuższego niż 60 minut od momentu zgłoszenia 

spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

 

Ocena obliczana jest według wzoru: 

Wartość punktowa = R z / R max x W x 100  

R z- liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną  

R max- najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia  

W- Waga ocenianego kryterium  

 

Z uwagi, na to, iż Zamawiający nie podał minimalnej ilości pojazdów, dla kryterium rok 

produkcji pojazdów oraz norma emisji spalin przyjęto 2 pojazdy przeznaczone do realizacji 

zamówienia. 

Ad. 3 Kryterium "Rok produkcji pojazdów: 

 

Przy ocenie w kryterium „Rok produkcji pojazdów” Zamawiający będzie przyznawał punkty 

następująco:  

 



4 z 10 

- 0 pkt za każdy pojazd, o roku produkcji poniżej 2018 

- 7,5 pkt  za każdy pojazd, o roku produkcji 2018 i powyżej 

Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy pojazd z oferowanych przez Wykonawcę do 

świadczenia usługi.  

Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium poprzez załączenie do oferty kserokopii dowodów 

rejestracyjnych. 

 

Ocena obliczana jest według wzoru: 

Wartość punktowa = R z / R max x W x 100  

R z- liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną  

R max- najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia  

W- Waga ocenianego kryterium  

UWAGA: W zakresie kryterium „Rok produkcji pojazdów” oferta może uzyskać max 15 punktów 

Ad 4. Kryterium „Norma emisji spalin” -  przyjmuje się zasadę poziomu odniesienie – w tym 

przypadku stosunek punktów przyznanych badanej ofercie zgodnie z powyższym opisem do 

maksymalnej ilości przyznanych punktów. Uwzględniając wartość tego kryterium 15 punktów 

(1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony 

współczynnik przez wagę kryterium tj. 20,00 pkt. 

Przy ocenie w kryterium „Norma emisji spalin” Zamawiający będzie przyznawał punkty 

następująco:  

 

- 0 pkt wstępne za każdy pojazd nie spełniający normy emisji spalin EURO 6, 

- 7,5 pkt wstępne za każdy pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 6. 

 

Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium poprzez załączenie do oferty Certyfikatów EURO, 

potwierdzających jakość oferowanych pojazdów tj. normę emisji spalin. 

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która 

uzyska największą liczbę punktów za kryterium 1 i 2 i 3 i 4". 
 

 

 

 Oświadczam, iż Odwołujący posiada interes faktyczny i prawny we wniesieniu 

odwołania, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług będących przedmiotem 

zamówienia i zamierza złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu i uzyskać zamówienie, zaś 

zaskarżone postanowienia SWZ są niezgodne z przepisami prawa i uniemożliwiają mu złożenie 

ważnej i rzetelnej oferty w postępowaniu.  

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

I. Wstęp 

 

 W dniu 26 maja 2021 roku Zamawiający wszczął postępowanie w trybie podstawowym bez 

negocjacji publikując ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.:" Świadczenie usług w zakresie 

transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie" ogłoszonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 maja 2021 roku pod pozycją nr 2021/BZP 

00069788/01 , nr referencyjny: AE/ZP-27-14/21. 
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 Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że dokonał niezgodnych z przepisami ustawy 

czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia: zaskarżona treść  Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

 

II. Uzasadnienie zarzutów odwołania 

 

1. Zarzut naruszenia art. 106 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust.2 pkt 1 Pzp 

w zw. z art. 16 ust. 1 Pzp w zw. z art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 

września 2002 roku o normalizacji. 

 

 Zamawiający w wymaga w SWZ aby środki transportu środki transportu spełniały wymagania 

Polskiej Normy PN-EN 1789:2021-02. Na potwierdzenie czego Zamawiający żąda przedłożenia 

przedmiotowego środka dowodowego w ofercie postaci: "oświadczenia Wykonawcy, że środki 

transportu spełniają wymagania Polskiej Normy PN-EN 1789:2021-02 - Pojazdy medyczne i 

ich wyposażenie - Ambulanse drogowe - lub równoważnej". 

 

 Odwołujący  wskazuje, że wersja normy PN-EN 1789:2021-02, na którą się powołuje 

występuje jedynie w wersji angielskiej, co potwierdza informacja ze strony Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego: https://sklep.pkn.pl/pn-en-1789-2021-02e.html  i nie ma dla niej wersji 

równoważnej, a wersja angielska nie została przetłumaczona przez Polski Komitet 

Normalizacyjny na język polski.  

 Ustawodawca zastrzegł, w art. 5 ust. 4 ustawy normalizacyjnej, że w przepisach 

prawnych normy mogą być powoływane dopiero po ich opublikowaniu w języku polskim, co 

potwierdza że norma w wersji angielskiej nie może być powoływana w przepisach. 

 

 Definicja legalna transportu sanitarnego zawarta jest w art. 5 pkt 33a ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

(Dz.U.2015.581 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym transportem sanitarnym jest przewóz osób 

albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń 

zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Ponadto, zgodnie z przepisami 

działu VIa ustawy, transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu 

lądowego, wodnego i lotniczego, a środki transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne 

i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(art. 161ba przedmiotowej ustawy).  
 Na podstawie transpozycji normy europejskiej do polskiego porządku norm, w trybie 

ustawy o systemie oceny zgodności, normą określającą lądowe środki transportu sanitarnego jest 

norma PN-EN 1789. 

 Wobec powyższego, z uwagi na to, iż art. 161ba ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, wskazuje, że środki transportu sanitarnego 

muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, to przepis wskazuje na stosowanie normy w wersji polskiej a 

nie w wersji angielskie. 

 Pomimo wycofania wersji normy PN-EN 1789+A2:2015-01 z dniem 25.2.2021, do 

31.03.2022 stosuje się tą normę do oceny zgodności (strona 70 wykazu polskich norm 

wycofanych: 

https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/komunikaty/Komunikat%20_N

R%206_2021.pdf), co potwierdza także komunikat Nr 6/2021 Prezesa Polskiego Komitetu 
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Normalizacyjnego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych 

jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności ( tak: https://www.pkn.pl/polskie-

normy/komunikaty-decyzje-i-obwieszczenia-prezesa-pkn/komunikaty-prezesa-pkn-w-sprawie-pn) 

 

 

 Wobec powyższego, do oceny zgodności w zakresie transportu sanitarnego stosuje się 

normę PN-EN 1789+A2:2015-01 w wersji polskiej do 31.03.2022r. 

 

 Dodatkowo, należy wskazać, iż zgodnie z  art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp przedmiot 

zamówienia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w jeden z następujących 

sposobów przez: odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, o których 

mowa w art. 102, oraz, w pierwszej kolejności preferencji do: Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie.  
 

 

 

2. Zarzut naruszenia art. 99 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 ust. 1 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp. w zw. 

z art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.   
 

 Zamawiający Pakiet 2 zamówienia podzielił na 2 pozycje, które swoim zakresem na podstawie 
rozdziału III opisu przedmiotu zamówienia- załącznik nr 6 do SWZ, obejmują : 
 
1. pakiet nr 2 - pozycja nr 1: Transport sanitarny do przewozu pacjentów dializowanych na noszach 
w pozycji leżącej realizowany ambulansem sanitarnym o standardzie wyposażenia karetki 
transportowej i składzie osobowym:  kierowca oraz osoba do obsługi (noszowy), 
2. pakiet nr 2 - pozycja nr 2: Transport sanitarny do przewozu pacjentów dializowanych w pozycji 
siedzącej realizowany ambulansem sanitarnym o standardzie wyposażenia karetki transportowej i 
składzie osobowym:  kierowca. 
 

 Zamawiający w opisu przedmiotu zamówienia i w SWZ, wymaga aby pojazdy realizujące 

przedmiotowe zamówienie były zgodne z normą PN-EN 1789. Natomiast Zamawiający nie 

precyzuje jaka minimalną ilość pojazdów w danym typie A(A1 lub A2), B oraz C zgodnych z 

normą PN-EN 1789, wymagana jest do wykonania przedmiotowej usługi, co uniemożliwia złożenie 

ważnej oferty Odwołującemu, a oferty złożone w postępowaniu będą nieporównywalne, co ma 

wpływ na wynik postępowania. 

 

 Definicja legalna transportu sanitarnego zawarta jest w art. 5 pkt 33a ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

(Dz.U.2015.581 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym transportem sanitarnym jest przewóz osób 

albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń 

zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Ponadto, zgodnie z przepisami 

działu VIa ustawy, transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu 

lądowego, wodnego i lotniczego, a środki transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne i 

jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 

161ba przedmiotowej ustawy).  

 Na podstawie transpozycji normy europejskiej do polskiego porządku norm, w trybie 

ustawy o systemie oceny zgodności, normą określającą lądowe środki transportu sanitarnego jest 

norma PN-EN 1789. Zgodnie ze wskazaną normą, ambulanse drogowe dzielą się na: ambulans do 

transportu pacjentów (typy A1, A2), ambulans ratunkowy (typ B) i ruchoma jednostka intensywnej 

opieki (typ C) (dowód: norma, s. 6). Typ A to ambulans do transportu pacjentów, skonstruowany i 

wyposażony do transportu pacjentów, co do których nie przewiduje się, że staną się pacjentami w 
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stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Typ A1 jest odpowiedni do transportu jednego pacjenta, 

podczas gdy typ A2 jest odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów. Typ B to 

ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i 

monitorowania pacjentów. Typ C to ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, 

zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów (norma, s. 9). Okoliczności te wyjaśnia także 

komunikat NFZ: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat,3628.html  

Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 5 lutego 2009 r., rozróżnia się 3 typy pojazdów 

przeznaczonych do transportu pacjentów: A, B oraz C, za normą PN-EN 1789+A2.  

 

 Opis przedmiotu zamówienia, zawarty w SWZ, nie precyzuje jaka minimalna ilość 

pojazdów wraz z wyposażeniem  w danym typie A(A1 lub A2), B oraz C zgodnych z normą PN-EN 

1789, wymaganych jest do wykonania przedmiotowej usługi w danej pozycji pakietu 2. 

 Podejmując decyzję o ubieganiu się o udzielenie zamówienia Odwołujący musi mieć pewność, iż 

opis zamówienia jest na tyle precyzyjny, aby mógł prawidłowo złożyć ofertę i odpowiednio ją 

skalkulować. W obecnym brzmieniu opis przedmiotu zamówienie wskazuje, iż pojazdy transportu 

sanitarnego mają być zgodne z normą PN-EN 1789. Natomiast powyższa norma określa odmiennie 

wymogi konstrukcyjne i wyposażenie w sprzęt dla poszczególnych ambulansów w danym typie 

A(A1 lub A2), B oraz C (np. kapnometr zgodnie z normą PN-EN 1789 jest wymagany tylko dla 

ambulansu typu C). Wobec czego, jeden z oferentów może skalkulować w ofercie tylko ambulanse 

typu C a inny tylko typu A, co wpływa na zaoferowaną cenę oferty i wynik postępowania, gdyż 

koszt zakupu, wyposażenia i ekspolatacji ambulansu jest zróżnicowany od jego typu w zakresie 

normy PN-EN 1789.  
 

 

 Zgodnie z przepisem art. 99 ust. 1 Pzp, 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 sporządzenie oferty. 

Opis przedmiotu zamówienia powinien być zatem dokonany w taki sposób, aby wykonawcy nie 

mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich 

zakres zgodnie z wymaganiami zamawiającego, a jednocześnie aby mogli oni w sposób 

prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (zob. wyrok KIO z 27.12.2011 r., KIO 2649/11, LEX 

nr 1102065). Opis przedmiotu zamówienia musi być na tyle oczywisty i niebudzący żadnych 

wątpliwości, by mógł stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowane podmioty ofert (zob. 

wyrok KIO z 2.08.2011 r., KIO 1556/11, LEX nr 950754). Brak podania przez Zamawiającego 

minimalnej ilości wymaganych pojazdów wraz z wyposażeniem w danym typie A(A1 lub A2), B 

oraz C, zgodnych z normą PN-EN 1789 w pakiecie 2 w pozycji 1 i 2, uniemożliwia złożenie 

Odwołującemu porównywalnej oferty z innymi ofertami, gdyż każdy z oferentów może zaoferować 

inną ilość i typ pojazd, co może mieć wpływ na wynik postępowania. a co gorsza – może 

doprowadzić do wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy, który nie będzie w stanie 

zrealizować zamówienia gdyż posiada niewystarczającą ilość pojazdów do transportu pacjentów w 

danym typie zgodnym z normą PN-EN 1789. 

 Odwołujący wnosi o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie 

minimalnej ilości wymaganych pojazdów wraz z wyposażeniem w danym typie zgodnych z normą 

PN-EN 1789 do realizacji przedmiotowego zamówienia.  
  

3. Zarzut naruszenia art. 246 ust. 1 i 2 P.z.p. w zw. z art. 4 pkt 1 P.z.p 

 

 Zamawiający określił w Rozdziale 20.2 SWZ, że pozacenowe kryterium oceny ofert - Czas 

przyjazdu do siedziby Zamawiającego wynosi 5%. Natomiast Zamawiający był zobowiązany do 

zastosowania pozacenowego kryterium o wadze co najmniej 40%.   

http://www2.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat,3628.html
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Zamawiający – jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest jednostką sektora 

finansów publicznych – zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 305). Wobec powyższego Zamawiający był 

zobowiązany – stosownie do art. 246 ust. 1 P.z.p. w zw. z art. 4 ust. 1 P.z.p. – do zastosowania ceny 

jako kryterium nieprzekraczającego wagę 60%. 

 

Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących 

się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Wobec 

powyższego nie był uprawniony – w świetle art. 246 ust. 2 P.z.p. – do zaniechania określenia 

pozacenowego kryterium oceny ofert. 

 

Należy wskazać, że zgodnie ze słusznym stanowiskiem wyrażonym w doktrynie, Zamawiający 

wskazani w art. 4 pkt 1 i 2 n.p.z.p. oraz związki tego rodzaju podmiotów (a więc m.in. jednostki 

sektora finansów publicznych, w tym SPZOZ) mogą zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny 

ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia 

standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Nowa 

regulacja znosi natomiast obowiązek wykazania w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały 

uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 246 ust. 1 n.p.z.p.). 

Zamówienia mają „ustalone standardy jakościowe” tylko wówczas, gdy niezależnie od tego, kto 

będzie ich wykonawcą, jedyną różnicą będzie zaoferowana cena, a usługa, dostawa lub robota 

budowlana co do zasady będą identyczne. W takim przypadku zamawiający ma obowiązek określić 

w opisie przedmiotu zamówienia wszystkie istotne cechy jakościowe zamówienia w taki sposób, aby 

oferowany produkt nie różnił się pomiędzy sobą pod względem jakościowym – spośród możliwych 

wariantów przedmiotu zamówienia zamawiający musi wybrać taki, w przypadku którego nie ma już 

różnic jakościowych stanowiących dodatkową korzyść dla zamawiającego. Wtedy uzasadnione jest 

stosowanie ceny jako dominującego kryterium oceny, skoro nie ma różnicy jakościowej pomiędzy 

oferowanymi przez wykonawców świadczeniami, a różnica sprowadza się w zasadzie do ich ceny. 

(Twarowski Adam, Nowe PZP – opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert z punktu 

widzenia świadczeniodawcy – LEX/el., 2020, komentarz praktyczny w LEX do art. 246 P.z.p.). W 

konsekwencji, aktualność zachowują dotychczasowe orzeczenia KIO, wypracowane na gruncie art. 

91 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 Należy zauważyć, że opisane w załączniku nr 6 do SWZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia czynności, za które odpowiedzialny jest wykonawca, nie stanowią w 

istocie wymagań jakościowych. Jest to jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia przez 

wyszczególnienie niezbędnych do wykonania zakresu zamówienia i wymagań. Przepis art. 246 

ust. 2 P.z.p. wymaga zaś, aby w opisie przedmiotu zamówienia opisane zostały 

DODATKOWO konkretne wymagania co do jakości, których w wypadku przedmiotowego 

postępowania zabrakło min.  np. ilości i typów pojazdów, co wskazuje na naruszenie przepisu. 

 

  

  

 Wykładnia przepisu art. 246 ust. 2 P.z.p. nie można sprowadzić do prostego rozumowania, 

że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia równa się określeniu wymogów jakościowych. 

Istnieje bowiem jednocześnie przepis art. 99 ust. 1 P.z.p., który stanowi, że Przedmiot zamówienia 

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Jeśli zatem dany zamawiający nawet opisuje przedmiot zamówienia w 

sposób wyczerpujący, to nie jest równoznaczne z tym, że opisał wymagania jakościowe 



9 z 10 

stosownie do art. 246 ust. 2. Gdyby bowiem opis przedmiotu zamówienia nie był wyczerpujący, to 

zamawiający naruszyłby nie art. 246 ust. 2 P.z.p., lecz art. 99 ust. 1 P.z.p. Nie do przyjęcia byłoby 

zatem stanowisko, że wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, który z natury rzeczy określa 

jedynie minimalne wymogi wykonania zamówienia, nieokreślający wymogów jakościowych 

wykraczających ponad te minimalne wymogi, świadczy o zachowaniu przepisu art. 246 ust. 2 P.z.p. 

Potwierdza to komentarz Arkadiusza Szyszkowskiego: Brak ustawowej definicji pojęcia 

„wymagania jakościowe”, zważywszy, że jest to część opisu przedmiotu zamówienia, oznacza 

jednak wprowadzenie do OPZ parametrów odnoszących się do jakości. (Szyszkowski Arkadiusz, 

Tryb podstawowy w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych. Analiza praktyczna, C.H. Beck, 

2021, wyd. 1, [w]: rozdział II, pkt 2.1.). 

 

 Na marginesie, Odwołujący podkreśla, że zgodnie ze słusznym stanowiskiem wyrażonym w 

doktrynie, [...] określenie w nowym ZamPublU takiej możliwości jako wyjątku od zasady 

powoduje, że przepis ten będzie podlegał ścisłej wykładni, a na zamawiającym będzie spoczywał 

ciężar dowodowy wykazania prawidłowości określenia w taki sposób kryteriów oceny ofert. 

(Jaworska Marzena, Kryteria oceny ofert - stan obecny i nowe Prawo zamówień publicznych, 

Zamówienia Publiczne Doradca, 2020, Nr 3, [w]: Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny 

ofert). 

 

 Zgodnie z art. 242 ust. 2 P.z.p. kryteria jakościowe powinny w szczególności być kryteriami 

odnoszącymi się do m.in. aspektów społecznych, środowiskowych, innowacyjnych. Biorąc pod 

uwagę przedmiot zamówienia, Odwołujący wskazuje, ze zasadnym byłoby przyjęcie jako kryterium 

jakościowego parametru w postaci roku produkcji pojazdów oraz normy emisji spalin dla pojazdów 

przeznaczonych do wykonywania przedmiotu umowy. Zamawiający winien uwzględnić powyższe 

kryterium, z racji faktu, że „aspekt środowiskowy" jako działanie proekologiczne jest zalecane i 

promowane przez UE, a dbanie o środowisko jest nie tylko słuszne, ale w aspekcie występującego 

smogu w miastach polskich wręcz pożądane.  Kryteria dotyczące aspektów środowiskowych, 

wpisuje się w ideę „Zielonych zamówień publicznych”. Kryterium środowiskowe powinno 

cechować się obiektywnością, możliwością jego równego zastosowania wobec wszystkich 

wykonawców i związkiem z przedmiotem zamówienia oraz powinno odnosić się do takich 

wymagań, których spełnienie daje faktyczne korzyści środowiskowe. 

 Za aspektem norm emisji spalin, oraz z rokiem produkcji floty przeznaczonej do realizacji 

zamówienia w sposób niewątpliwy przemawia jakość świadczonych usług, tym bardziej, iż 

przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego. Wprowadzenie w/w kryterium oceny 

ofert posłużyć może Zamawiającemu oprócz aspektu ekologicznego, także na aspekt związany z 

racjonalnymi wydatkowaniem pieniędzy, gdyż oferta zawierająca niższą cenę może okazać się 

jedynie ofertą pozornie korzystniejszą dla zamawiającego z racji wyeksploatowania taboru, co 

może mieć wpływ na podwyższoną awaryjność pojazdów, a tym samym możliwe zakłócenia w 

realizacji przedmiotu umowy.  

 Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia jest transport sanitarny pacjentów w stanie 

zagrożenia życia i zdrowia, wiek ambulansów ma istotne znaczenie, dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia bez przymusowych przerw z powodu awarii pojazdu i narażania 

przewożonych pacjentów na negatywne konsekwencje.  

 

 Zaproponowane kryterium sformułowane jest w sposób przejrzysty, zawiera wszelkie 

niezbędne elementy umożliwiające ocenę przez zamawiającego poszczególnych ofert oraz jest 

związane w sposób niewątpliwy z przedmiotem zamówienia (vide: Wyrok TSUE z  dnia 24 

listopada 2005 r., C 331/04- w przedmiocie warunków jakie spełniać powinny pozacenowe kryteria 

ofert).  Złożoność oceny zaproponowanego kryterium pozwoli zamawiającemu wybrać ofertę 

najkorzystniejszą w oparciu o przedłożone przez oferentów dokumenty, a tym samym pozwoli 
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uniknąć zarzutu arbitralnego wyboru oferty.  

 
 

 

 Wobec powyższego wnoszę jak w petitum niniejszego odwołania. 
 

Załączniki: 

1. pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej; 
2. potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwołania; 
3. potwierdzenie przesłania odwołania Zamawiającemu. 
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