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Warszawa,  11 maja 2020 r. 

 
Do Prezesa 

          Krajowej Izby Odwoławczej 
         ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 
 
Odwołujący się:  COVERTECH Spółka z o.o. 

ul. Trakt Lubelski  275T/10 
04-667 WARSZAWA 
tel.: 22 486-31-37, faks: 22 486-31-70 
email:  covertech@covertech.pl  

 
Zamawiający:   24 Wojskowy Oddział Gospodarczy 

ul. Nowowiejska  20 , 11-500  Giżycko  
faks 261 335 641 
email. 24wog.szp@ron.mil.pl 

  
 
Dotyczy:   Postępowania, którego przedmiotem jest  „Dostawa radiotelefonów przenośnych, 
stacjonarnych, przewoźnych wraz z ukompletowaniem, programatorami i antenami do nich na rzecz 24. 
WOG w Giżycku.”,  numer sprawy 33/2020,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
04 maja 2020 roku  pod  numerem  536594-N-2020, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest 
dostępna na stronie internetowej http://platformazakupowa.pl/pn/24wog. 
 
 

ODWOŁANIE 

 

 Działając na  podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej  w dalszej treści niniejszego pisma „ustawą”, 

wnosimy odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegających na: 

1.  Niejednoznacznym opisaniu przedmiotu zamówienia poprzez bezwzględne wymaganie 

określonych funkcjonalności przy jednoczesnym umieszczeniu tych samych funkcjonalności                   

w treści kryterium oceny ofert. czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy; 

2. Opisaniu wymagania autoryzacji do systemu łączności w sytuacji, gdy Zamawiający nie wskazał ani 

jaki jest ten system ani żadnych parametrów klucza,  czym naruszono art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 1  i 

ust. 2 ustawy; 
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3. Opisaniu żądania kondycjonowania akumulatorów przez ładowarkę w sytuacji, gdy wraz z 

radiotelefonami mają być dostarczone akumulatory litowo – jonowe które nie wymagają procesu 

kondycjonowania,  czym naruszono art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 1  i ust. 2 ustawy; 

4. Bezprawnym unieważnieniu postępowania,  czym naruszono art. 7 ust. 1 , art. 93 ust. 1 pkt 7 

ustawy. 

 

Wskazując na  powyższe, wnosimy  o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności 

Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania oraz  nakazanie Zamawiającemu: 

1. Powtórzenie czynności opisania przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie spornych zapisów 

opisanych w treści zarzutu  nr 1 spośród bezwzględnych wymagań lub kryteriów oceny ofert              

a także usunięciu wymagań autoryzacji do systemu łączności (Zarzut nr 2) oraz 

kondycjonowania akumulatorów i konieczności wykonania akumulatorów i ładowarek                    

w technologii zapewniającej pełny monitoring procesu ładowania (Zarzut nr 3). 

2. Przedłużenie terminu do składania ofert o co najmniej 7 dniu od daty opublikowania zmian 

SIWZ. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

W dniu 04 maja 2020 roku  na platformie zakupowej Zamawiającego ukazało  się ogłoszenie                                 

o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W treści SIWZ zawarto zapisy 

naruszające przepisy ustawy wskazane w treści zarzutów. 

 

I. Termin do wniesienia  odwołania 

 

Pięciodniowy termin do wniesienia odwołania upływał w sobotę 09 maja 2020 roku. Zatem  po myśli 

przepisu art. 14 ust.2 ustawy, ostatnim dniem terminu jest poniedziałek 11 maja 2020 roku. Oznacza to, iż 

przedmiotowe odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu ustawowego. 

 

II. Interes w uzyskaniu zamówienia. 

 

Interes Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia może doznać uszczerbku  w wyniku 

wadliwych czynności  Zamawiającego.. Odwołujący zamierza złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

Niepewność w odniesieniu do podstaw badania i oceny ofert uniemożliwia Nam złożenie oferty. 
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Zamawiający bowiem może eliminować oferty jednych wykonawców innym z tytułu wymaganych wcześniej 

funkcjonalności przyznając dodatkowe punkty. 

W obecnym stanie sprawy, Odwołujący może ponieść szkodę wynikającą  z  możliwości nieuzyskania 

zamówienia, a tym samym nie otrzymania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z kwoty oferty , którą 

chcielibyśmy złożyć w przedmiotowym postępowaniu  . 

Powyższe wyczerpuje materialno – prawną  przesłankę do wniesienia środka ochrony prawnej, o której 

mowa w przepisie art. 179 ust. 1 ustawy. 

 

III. Uzasadnienie zarzutów odwołania 

 

1. Zarzut niejednoznacznego opisania  przedmiotu zamówienia poprzez bezwzględne wymaganie 

określonych funkcjonalności przy jednoczesnym umieszczeniu tych samych funkcjonalności                      

w treści kryterium oceny ofert. czym naruszono przepisy art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 

 

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku numer 7 do SIWZ. Zapisy tego załącznika 

zawierają wewnętrzne sprzeczności, przez co opis przedmiotu zamówienia  jest niejednoznaczny i narusza 

zasadę uczciwej konkurencji. 

W punkcie 4.2. (wymaganie obligatoryjne) Zamawiający żąda aby „akumulatory i ładowarki do 

radiotelefonów przenośnych wykonane w technologii zapewniającej pełny monitoring procesu ładowania” 

Jednocześnie treść dodatkowo punktowanego wymagania zawartego w punkcie 5.3. „Ładowarka do 

akumulatorów i akumulatory do radiotelefonów przenośnych wykonane w technologii zapewniającej pełny 

monitoring procesu ładowania oraz optymalizację procesu ładowania akumulatorów (tj. funkcja 

kondycjonowania akumulatora).- zwana dalej KONDYCJONOWANIE AKUMULATORA.  

Treści tych punktów są tożsame. Z zapisów punktu 4.2 wynika, ze w przypadku, gdyby oferowane 

akumulatory i ładowarki do radiotelefonów przenośnych nie zostały wykonane w technologii zapewniającej 

pełny monitoring procesu ładowania, oferta powinna zostać odrzucona. 

Z kolei z punktu 5.3 wynika, ze w takim przypadku nie zostaną przyznane dodatkowe punkty. 

Tak samo jest w punkcie 4.3. „Możliwość programowania drogą radiową (nie funkcją poprzez łącze 

BLUETOOTH)”, którego treść jest tożsama z treścią dodatkowo punktowanego pkt 5.5. - Możliwość 

programowania radiotelefonu drogą radiową . 
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Tutaj także nie wiadomo, czy w przypadku, gdyby programowanie drogą radiową nie było zapewnione, 

oferta zostanie odrzucona, czy Zamawiający tylko nie przyzna dodatkowych punktów. 

Następnie, treść punktu 4.6. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii               

w hałaśliwym otoczeniu; jest tożsama z treścią pkt 5.2. „Kompresja głosu i wyciszanie poprzez technologię 

przetwarzania dźwięku, która automatycznie tłumi hałas zapewniając doskonałą jakość dźwięku oraz 

zrozumiałość mowy- zwane dalej KOMPRESJA GŁOSU. 

Tutaj także nie wiadomo, czy w przypadku, gdyby Kompresja głosu nie była zapewniona, oferta 

zostanie odrzucona, czy Zamawiający tylko nie przyzna dodatkowych punktów. Nie wiadomo również co 

Zamawiający rozumie pod pojęciem „kompresja głosu”. 

Wszystkie trzy powyższe punkty stanowią zarazem wymaganie obligatoryjne jak i wymaganie 

dodatkowo punktowane.  

Przepis art. 29 ust. 1 ustawy wymaga, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny. 

Powyższe wymaganie ma przełożenie na proces oceny ofert. Zamawiający powinien sporządzać SIWZ 

w sposób przejrzysty i jednoznaczny. W obecnym kształcie, Zamawiający nie ma możliwości dokonać 

zgodnego z prawem  badania i oceny ofert. 

 

Wnosimy o wykreślenie powtarzających się treści z wymagań opcjonalnych lub 

obligatoryjnych, ewentualnie o całkowitą z nich rezygnację ponieważ obecna treść SIWZ jest 

dwuznaczna i narusza tym samym treść art. 29 ust 1 i 2 ustawy pzp w zakresie braku 

jednoznacznego  i zrozumiałego opisu przedmiotu zamówienia. 

 

2. Zarzut opisania wymagania autoryzacji do systemu łączności w sytuacji, gdy Zamawiający nie 

wskazał ani jaki jest ten system ani żadnych parametrów klucza, czym naruszono art. 7 ust. 1 , art. 29 

ust. 1  i ust. 2 ustawy. 

 

W punkcie 5.4 Załącznika nr 7, Zamawiający po zmianie SIWZ w dniu 6 maja 2020 roku zapisał wymaganie: 

 

5.4. Funkcja zapewniająca uniemożliwienie dostępu do systemu łączności nieuprawnionym użytkownikom poprzez autoryzację 

przy pomocy klucza oraz sprawdzenie numeru ID radiotelefonu- zwane dalej BEZPIECZEŃSTWO SYTEMU 

ŁĄCZNOŚCI. 
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Wymaganie to dotyczy radiotelefonów, które działają w określonym systemie łączności, zamkniętym dla 

użytkowników nie posiadających autoryzacji. Zamawiający nie wyjaśnił w SIWZ w jakim systemie mają  

pracować zamawiane radiotelefony, jak ma przebiegać autoryzacja, jaka jest konstrukcja kluczy dostępu ani 

kto i gdzie może  takie klucze uzyskiwać. Rzeczywistość jest taka, że Zamawiający nie użytkuje radiotelefonów 

DMR stanowiących przedmiot zamówienia  w takich systemach.  

Wymaganie zawarte w punkcie 5.4 jest nie tylko zatem nieopisane w SIWZ , przez co narusza przepis art. 29 

ust.1, ale również zbędne. Ogranicza w znaczącym stopniu konkurencję prowadząc do supremacji  

podmiotów, które taką autoryzacją dysponują. W poprzednim brzmieniu SIWZ Zamawiający wprost podał, 

że chodzi mu o RAS, to jest autorski system autoryzacji firmy MOTOROLA. Samo usunięcie nazwy własnej, 

bez podania w SIWZ opisu funkcjonalnego a także istnienia obiektywnego uzasadnienia zastosowania takiej 

funkcjonalności  powoduje, że trwa  stan  naruszenia uczciwej konkurencji i proporcjonalności. W przypadku, 

gdy Zamawiający nie posiada „systemu łączności”, a jedynie korzysta z radiotelefonów do komunikacji 

bezpośredniej, wymóg ten należy uznać za niepotrzebny i wprowadzony wyłącznie w celu utrudnienia 

konkurencji.   

 

Zamawiający naruszył przepisy art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 1  i ust. 2 ustawy. 

 

 

3.    Zarzut opisania żądania kondycjonowania akumulatorów w sytuacji, gdy wraz                                

z radiotelefonami mają być dostarczone akumulatory litowo – jonowe które nie podlegają 

kondycjonowaniu  tabela 1 pkt 1.7, 1.8 czym naruszono art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 1  i ust. 2 

ustawy. 

  

W punkcie 5.3 Załącznika nr 7, Zamawiający po zmianie SIWZ w dniu 6 maja 2020 roku zapisał wymaganie: 

„Ładowarka do akumulatorów i akumulatory do radiotelefonów przenośnych wykonane w technologii 

zapewniającej pełny monitoring procesu ładowania oraz optymalizację procesu ładowania akumulatorów              

(tj. funkcja kondycjonowania akumulatora).- zwana dalej KONDYCJONOWANIE AKUMULATORA.. 

 

Zgodnie z zapisami Tabeli nr 1 Załącznika nr 7 , przedmiotem zamówienia są akumulatory litowo – jonowe 
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Akumulatory te z racji zasady swojej pracy nie podlegają kondycjonowaniu. Zatem wymaganie 

kondycjonowania jest zupełnie oderwane od przedmiotu zamówienia. Ogranicza w znaczącym stopniu 

konkurencję prowadząc do supremacji  podmiotów, które taką autoryzacją dysponują. W poprzednim 

brzmieniu SIWZ Zamawiający wprost podał, że chodzi mu o IMPRES,   to jest system kondycjonowania 

MOTOROLA. Samo usunięcie nazwy własnej, bez istnienia obiektywnego uzasadnienia zastosowania takiej 

funkcjonalności  powoduje, że trwa  stan  naruszenia uczciwej konkurencji i proporcjonalności.   

Także zapisy punktu 4.2. Załącznika nr 7 , gdzie  Zamawiający żąda aby „akumulatory i ładowarki do 

radiotelefonów przenośnych wykonane (były) w technologii zapewniającej pełny monitoring procesu 

ładowania” przekraczają  możliwości żądanych akumulatorów litowo – jonowych. Żądanie wyrażone w tym 

punkcie nie znajduje potwierdzenia w prawach elektrochemii, gdyż ze swej natury ogniwa litowo-jonowe (Li-

Ion), które są wymagane jako wyposażenie radiotelefonu w tabeli nr 1 pkt 1.7 i 1.8 nie posiadają tzw „efektu 

pamięciowego” (charakterystycznego dla ogniw niklowo-kadmowych NiCd) ani też „efektu leniwej baterii” 

charakterystycznego dla ogniw niklowo-wodorkowych NiMh), a co za tym idzie nie wymagają, a wręcz 

niezalecane jest poddawanie ich procesowi „kondycjonowania”, który polega na automatycznym 

rozładowaniu i ponownym naładowaniu w celu zlikwidowania efektu pamięciowego rozumianego jako 

samoistna utrata pojemności. Jedynym sposobem kontrolowania procesu ładowania akumulatorów tego 

rodzaju, jest sprawdzanie stanu ładowania na przeznaczonej do tego celu specjalizowanej ładowarce, która 

posiada odpowiednie układy elektroniczne chroniące tego typu ogniwa głównie przed przeładowaniem. 

 

Zamawiający naruszył przepisy art. 7 ust. 1 , art. 29 ust. 1  i ust. 2 ustawy. 

 

4. Zarzut  bezprawnego unieważnienia postępowania,  czym naruszono art. 7 ust. 1 , art. 93 ust. 1 

pkt 7 ustawy. 

 

W dniu 11 maja 2020 roku, Zamawiający przekazał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Jako 

podstawę prawną wskazał przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.                             

W uzasadnieniu faktycznym podał: 

przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający podczas analizy dokumentów dotyczących 

przedmiotowego postępowania stwierdził iż opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznacznym, co w konsekwencji  narusza 

zapisy art. 7 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 



 

St
ro

na
7 

oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.). 

 
Co znamienne, Zamawiający przyznał, że SIWZ narusza przepisy ustawy wskazane w treści niniejszego 

odwołania.  

Odwołujący nie może zgodzić się z  podniesioną przez Zamawiającego niemożnością usunięcia wady 

postępowania. Przepis art. 38 ust. 4 ustawy stwarza Zamawiającemu możliwość zmiany treści SIWZ. Sam 

Zamawiający dokonywał już zresztą zmiany SIWZ. Brak jest przeszkód do dokonania kolejnych zmian. 

Jednolity pogląd doktryny i orzecznictwa stanowi, że nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia nie stanowi 

wady postępowania, której nie dałoby się usunąć przed upływem terminu do składania ofert. 

 

Czynność unieważnienia postępowania jako naruszająca przepis art. 93 ust. 7  ustawy powinna 

zostać unieważniona, zaś postępowanie powinno być kontynuowane. 

 
 
Działania i zaniechania Zamawiającego naruszyły przepisy wskazane w treści zarzutów oraz 

uzasadnienia odwołania. Dlatego wniesienie niniejszego odwołania jest uzasadnione i celowe.  

 

Wskazując na  powyższe, Odwołujący wnosi jak na wstępie o uwzględnienie odwołania   w całości. 

 
 

 

                     ........................................ 

                                  Odwołujący się 

 

Załączamy: 

• Kopia informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego   

            COVERTECH  Sp. z o.o. 

• Kopia dowodu wniesienia wpisu od odwołania 

• Dowód doręczenia kopii odwołania Zamawiającemu 
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