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Warszawa, dnia 19 lipca 2021 r. 
Zamawiający: 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu   
z siedzibą w Poznaniu (61-848) 
przy ul. Długiej ½  
REGON: 002888828 
Strona zamawiającego: https://www.skpp.edu.pl/ 
Strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/skpp 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f6a9a1b-d59f-11eb-b885-f28f91688073 
 
Odwołujący: 
Becton Dickinson Polska sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (02-823) 
przy ul. Osmańskiej 14  
Tel. 22 377 11 00 
Fax. 22 377 11 43 
Email: przetargi@bd.com 
NIP: 527-10-55-984 
KRS: 0000094071 

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

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup (dostawę) 
zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi 
 
Postępowanie nr: EZP/51/21  
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie: 2021/BZP 00113300 z dnia 14.07.2021 r. 
 
 
     ODWOŁANIE 
 
Działając na podstawie art. 513 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. - dalej „PZP” lub ustawa), w 
imieniu Becton Dickinson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uczestnika w/w 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej „Wykonawca”), niniejszym wnoszę 
odwołanie wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w petitum.  

https://www.skpp.edu.pl/
https://platformazakupowa.pl/skpp
mailto:przetargi@bd.com
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Data ogłoszenia: 14.07.2021 r. 
Data wniesienia odwołania: 19.07.2021 r. 
Data przesłania kopii odwołania Zamawiającemu: 19.07.2021 r. 
 
Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie: 
 

1. naruszenie art. 16 pkt 1 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz 
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który 
utrudnia uczciwą konkurencję 

2. naruszenie art. 281 ust. 1 pkt 5 ustawy poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji 
warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia;  

3. naruszenie art. 281 ust. 1 pkt 17 ustawy 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; 

4. art. 99 ust. 1, 2, 4, 5, 6 w zw. z art. 266 ustawy, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez 
wskazanie „źródła lub szczególnego procesu”, który charakteryzuje produkty 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co doprowadza do uprzywilejowania 
niektórych wykonawców lub produktów oraz jednocześnie eliminuje z postępowania 
odwołującego, który w wyniku w/w czynności zamawiającego nie może złożyć oferty 
w postępowaniu, a zakwestionowane „parametry” nie wynikają z 
usprawiedliwionych potrzeb zamawiającego, lecz są nakierowane wyłącznie na 
wyeliminowanie konkurencji z postepowania! Ergo finalnie wywołuje to skutek w 
postaci uprzywilejowania niektórych wykonawców i do wyeliminowania innych 
wykonawców i oferowanych przez nich produktów, w tym produktów oferowanych 
przez odwołującego, co nie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.  

5. 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; 

6. art. 5 kc, art. 58 § 1 i 2 kc. w związku z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. poprzez bezprawne dokonanie czynności sprzecznej z ustawą lub 
mającej na celu jej obejście  

 
Odwołujący wnosi o: 
1) uwzględnienie odwołania w całości, 
2) nakazanie Zamawiającemu dokonania w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne, 
modyfikacji zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w tym sposobu dokonania 
jego oceny w ramach sporządzonych kryteriów oceny ofert oraz usunięcia z treści opisu 
przedmiotu zamówienia tych elementów które nie są w zobiektywizowany sposób 
niezbędne Zamawiającemu zastępując je obiektywnie niezbędnymi dla Zamawiającego 
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parametrami w jak najszerszych zakresach, które nie będą odpowiadały z góry określonemu 
wyrobowi określonego producenta, w szczególności poprzez eliminację wskazanych w treści 
odwołania dyskryminacyjnych zapisów SWZ, w sposób opisany w odwołaniu.  
 
Ergo Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości i modyfikację brzmienia zapisów 
zaskarżonych w odwołaniu.  

Uzasadnienie 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób 
utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów i preferencje określonych 
rozwiązań technicznych, czym preferuje wyłącznie jedna firmę (!), co nie jest usprawiedliwione 
uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, czym de facto uniemożliwił Odwołującemu złożenie 
oferty, w wyniku czego w postępowaniu zostały naruszone w/w przepisy w ustawy PZP. 

Wskutek naruszenia przepisów ustawy uszczerbku doznał interes Odwołującego w uzyskaniu 
zamówienia (został on pozbawiony możliwości złożenia 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 
konkurencyjnej 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 SWZ - zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia 
odwołania, a w konsekwencji Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu dokonania 
stosownej zmiany treści SWZ. 

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. 

 

«»«»«»«»«»«»«» 

 
Kwestionujemy następujące zapisy SWZ w postępowaniu  EZP/51/21, dotyczy części 
(pakietu) nr 1, Wykazu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) 
 
 
1. Poz. 4 wykazu: 

Zamawiający wyspecyfikował: „Adapter do podawania leku - adapter do strzykawki Luer 
lub równoważne  rozwiązanie  bez dodatkowego wkłucia     -sterylne” 
Oferent zamierza w tej poz. zaoferować rozwiązanie równoważne, kompleksowe, 
umożliwiające pobranie krwi oraz podanie leku z jednego wkłucia (zgodnie z wymaganiem 
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zamawiającego), bez konieczności użycia igły z pozycji 1-2-3 do pobrania krwi, jak to ma 
miejsce w przypadku niektórych innych rozwiązań dostępnych na rynku. W związku z tym, 
w celu zachowania porównywalności ofert oraz w trosce o interes ekonomiczny 
Zamawiającego wnosimy, aby wykonawca oferujący takie rozwiązanie był zobligowany do 
odliczenia stosownej ilości igieł zaoferowanych w poz 2.  
Obecny opis „Adapter do podawania leku - adapter do strzykawki Luer lub równoważne  
rozwiązanie  bez dodatkowego wkłucia -sterylne” ogranicza konkurencję. 
 

2. Poz. 6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,23 wykazu: 
Wyspecyfikowane parametry probówek jednoznaznie wskazują na jedengo wykonawcę, 
firmę Sarstedt i tym samym ograniczają konkurencję.  

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego probówek o wskazanych poniżej 
rozmiarach i objętościach, nieznacznie tylko różniących się do wymaganych obecnie przez 
Zamawiającego, oraz przy zachowaniu pełnej ich kompatybilności z użytkowanymi przez 
Zamawiającego analizatorami Siemens Atellica Ch 930, Atellica IM 1600 oraz Immulite, 
Advia 2120i, Sysmex CS 2100i i Sysmex 2500, Auto Vue potwierdzonej w specyfikacji 
technicznej tych analizatorów.  

 
Poz. 
pakietu 

Opis zamawiajacego Rozwiązanie proponowane (zapis 
proponowany) 

Kompatybilne z 
aparatami 
zamawiającego 

6 Probówki z aktywatorem 
krzepnięcia 2,5 - 3 ml (surowica)  
długości 66 mm i średnicy 11 mm 

Probówki z aktywatorem krzepnięcia 
2 - 3 ml (surowica)  długości 66-75 
mm i średnicy 11-13 mm 

Tak 

7 Probówki z aktywatorem 
krzepnięcia 2,5 - 3 ml (surowica) 
długości 75 mm i średnicy 13 mm 

Probówki z aktywatorem krzepnięcia 
2,5 - 4 ml (surowica) długości 75 mm i 
średnicy 13 mm 

Tak 

8 Probówki z aktywatorem 
krzepnięcia 4, 5 – 5,0 ml (surowica) 
długości 90 mm o  średnicy 13 mm 

Probówki z aktywatorem krzepnięcia 
4, 5 – 6,0 ml (surowica) długości 90-
100 mm o  średnicy 13 mm 

Tak 

9 Probówki z aktywatorem 
krzepnięcia 8 - 9 ml (surowica) 

„Probówki z aktywatorem 
krzepnięcia 8 - 10 ml (surowica) 

Tak 

11 Probówki  do morfologii z 
napylonym K2EDTA lub K3EDTA  poj. 
2,5 - 3 ml, długości 66 mm i średnicy 
11 mm 

Probówki  do morfologii z napylonym 
K2EDTA lub K3EDTA  poj. 2,5 - 3 ml, 
długości 66-75 mm i średnicy 11-13 
mm 

Tak 

12 Probówki  do morfologii z 
napylonym K2EDTA lub K3EDTA poj. 
8 - 9 ml 

Probówki  do morfologii z napylonym 
K2EDTA lub K3EDTA poj. 8 - 10 ml 

Tak 

13 Probówki  do morfologii z 
napylonym K2EDTA lub K3EDTA poj. 
1 – 1,4 ml 

Probówki  do morfologii z napylonym 
K2EDTA lub K3EDTA poj. 1 – 2 ml 

Tak 

14 Probówki z heparyną litową o 
stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 2,5 - 
3 ml długości 66 mm i średnicy 11 
mm 

Probówki z heparyną litową o 
stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 2 - 3 
ml długości 66-75 mm i średnicy 11-
13 mm 

Tak 

15 Probówki z heparyną litową o 
stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 2,5 - 
3 ml długości 75 mm i średnicy 13 
mm 

Probówki z heparyną litową o 
stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 2 - 3 
ml długości 75 mm i średnicy 13 mm 

Tak 
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16 Probówki z heparyną litową o 
stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 4,5 – 
5,0 ml długości 90 mm o  średnicy 13 
mm 

Probówki z heparyną litową o 
stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 4,0 – 
5,0 ml długości 75-90 mm o  średnicy 
13 mm 

Tak 

17 Probówki biochemiczne  z żelem  i 
aktywatorem krzepnięcia o poj.  4,5 
– 5,0 ml, długości 90 mm o  średnicy 
13 mm 

Probówki biochemiczne  z żelem  i 
aktywatorem krzepnięcia o poj.  4,5 – 
5,0 ml, długości 90-100 mm o  
średnicy 13 mm 

Tak 

23 Probówki  do morfologii z 
napylonym K2EDTA lub K3EDTA  poj. 
6,5 – 7,5 ml 

Probówki  do morfologii z napylonym 
K2EDTA lub K3EDTA  poj. 6,0 – 7,5 m 

Tak 

 
 

3. Poz. 18 wykazu: 
Wyspecyfikowany wymóg „Probówki  do koagulologii o poj. 2,5 - 3 ml z 3,2% 
cytrynianem sodu w stosunku 1:10” jest niezgodny z zaleceniami CLSI, normą ISO6710 
oraz ogólną wiedzą z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Zgodnie z powyższymi 
normami i praktyką, badania koagulologiczne należy wykonywać w probówkach z 
cytrynianem z zachowaniem stosunku krwi do odczynnika 9:1. Wnosimy o modyfikację 
zapisu SWZ na „Probówki  do koagulologii o poj. 2,5 - 3 ml z 3,2% cytrynianem sodu w 
stosunku 1:9” 

4. Poz. 22 wykazu: 
Wyspecyfikowany zapis „Probówki do eliminacji  małopłytkowości rzekomej o poj. 2,5 
– 3,0 ml, – pobranie krwi na antykoagulant z wykluczeniem cytrynianu i heparyny”  
uniemożliwia konkurencję. Zamawiajacy w tej pozycji opisał probówkę, która 
wskazuje jednoznacznie na jednego potencjalnego dostawcę, firmę Sarstedt, 
eliminując tym samym konkurencję. 
 
Produktem równoważnym do oznaczania pseudotrombocytopenii, z którego korzysta 
wiele dużych szpitali klinicznych, onkologicznych i innych, jest probówka z 
cytrynianem. Przydatność cytrynianiu w tego typu oznaczeniach potwierdzają liczne 
publikacje, w tym przywołane poniżej:  
 
1. Platelet Counting: Ugly Traps and Good Advice. Proposals from the French-
Speaking Cellular Hematology Group (GFHC) ; Journal of Clinical Medicine; 
Opublikowano: 16 marca 2020): 
„Wśród rekomendowanych probówek do identyfikacji pseudotrombocytopenii 
wyróżnia się szereg probówek, np: z: cytrynianem sodu, CTAD, siarczanem magnezu, 
heparyną sodową, fluorkiem sodu lub szczawianem amonu, bez jednoznaczego 
wskazania na probówkę z jonami magnezu. Najczęściej stosowanym alternatywnym 
antykoagulantem w przypadku małopłytkowości indukowanej EDTA jest cytrynian 
sodu”  
2. Laboratory disease: Case of pseudothrombocytopenia; Rateesh Sareen, Menka 
Kapil, G. N. Gupta, [Downloaded free from http://www.ijcpc.org on Wednesday, 
August 28, 2019, IP: 188.147.37.209]: 
“Nie wykazano fałszywie niskiej liczby płytek krwi w próbce pobranej na cytrynian” 
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3. To Test the Accuracy of Platelet Count, as Corrected by Citrate Anticoagulant in 
EDTA Induced Pseudo-Thrombocytopenia; Mirza Asif Baig; International Journal of 
Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2013): 
6.14 | Impact Factor (2013): 4.438:  
“Pseudotrombocytopenię (PTCP) indukowaną EDTA można skorygować przez 
natychmiastową analizę krwi w analizatorach hematologicznych w próbkach z 
cytrynianem jako antykoagulantem. Można więc z pewnością stwierdzić, że 
pseudotrombocytopenia indukowana EDTA może być skutecznie skorygowana za 
pomocą antykoagulowanej krwi cytrynianowej” 
Przy tej okazji należy zaznaczyć, że brak jest rekomendacji oraz publikacji dotyczących 
używania probówki z jonami magnezu (której obecnie używa Zamawiający) jako 
probówki referencyjnej do identyfikacji pseudotrombocytopenii.  
W związku z powyższym zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie 
zaoferowania w tej pozycji probówki z cytrynianem sodu o objętości pobrania 2,7 ml, 
w której wynik wystarczy przemnożyć przez 1,1. Informacje na ten temat zawarte są 
w wielu publikacjach, przykładowo: Małopłytkowość rzekoma EDTA – zależna, Andrzej 
Szczepiński, Acta Haematologica Polonica Review Article 2006, 37, Nr 2 str. 217–223.  
 
Wnosimy o modyfikację zapisu SWZ  „Probówki do eliminacji  małopłytkowości 
rzekomej o poj. 2,5 – 3,0 ml, – pobranie krwi na antykoagulant z wykluczeniem 
heparyny”. 
 
Ewentualnie, ze względu na małą ilość tego produktu (500 szt na rok), wnosimy o 
wyłączenie tej pozycji z pakietu. 
Warto zauważyć, że psuedotrombocytopenia jest zjawiskiem niezwykle rzadkim: w  
literaturze częstość występowania pseudotrombocytopenii EDTA-zależnej określa się 
na poziomie ok. 0,1% ( Screening for EDTA-dependent deviations in platelet counts 
and abnormalities in platelet distribution histograms in pseudothrombocytopenia. PC 
Bartels, M Schoorl, and AJ Lombarts Scand J Clin Lab Invest, November 1, 1997; 57(7): 
629-36; Pseudothrombocytopenia: incidence, causes and methods of detection. J 
Garcia Suarez, JL Merino, M Rodriguez, A Velasco, and MC Moreno Sangre (Barc), June 
1, 1991; 36(3): 197-200.) Kluczowym zjawiskiem dla agregacji płytek jest czas i 
temperatura:  pseudotrombopenia (zaniżona liczba trombocytów przy braku skazy 
krwotocznej) obserwowana jest tym częściej, im dłuższy jest czas pomiędzy 
pobraniem próbki a jej zbadaniem; w temperaturze 37°C proces aglutynacji bywa 
spowolniony ( Evidence of a cold immunoglobulin M autoantibody against 78-kD 
platelet glycoprotein in a case of EDTA-dependent pseudothrombocytopenia. M De 
Caterina, G Fratellanza, E Grimaldi, V Varriale, F Scopacasa, G Di Maro, and S 
Formisano Am J Clin Pathol, Feb 1993; 99(2): 163-7. ). Nie tylko zatem rodzaj 
antykoagulantu ale przede wszytskim zachowanie dobrych praktyk postępowania z 
próbką będą miały znaczenie dla jakości oznaczeń.  
 
Dodatkowo pamiętajmy, że stosowanie probówek z jonami magnezu nie zawsze daje 
wiarygodny wynik: „zastosowanie probówek Thromboexact™ spotyka się z 
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zainteresowaniem w przypadkach masywnej agregacji PLT in vitro spowodowanej 
obecnością EDTA, jednak w przypadku niewielkich agregatów niedoszacowanie liczby 
PLT jest mniejsze w próbce pobranej na EDTA. Z tej przyczyny u wymagających 
przetoczenia pacjentów z PTCP zalecamy porównanie wyników oznaczenia liczby PLT 
w próbce EDTA i probówkach  Thromboexact™ z wynikami uzyskanymi z użyciem 
innych antykoagulantów, takich jak cytrynian sodu, fosforan pirydoksalu i Tris lub 
buforowany cytrynian sodu. Należy też rozważyć oznaczanie liczby PLT w próbkach 
podgrzanych do temperatury 37 °C.” (Niedoszacowanie liczby płytek w próbkach z 
dodatkiem soli magnezu jako antykoagulantu, Dominique François, Anne Masure, 
Norma Atallah, Lynda Touil and Marc Vasse; DOI 10.1515/cclm-2013-1016, Clin Chem 
Lab Med 2014; 52(5): e95–e97). 
 

5. Poz. 18 i 22 wykazu, wymaganie zawarte w § 7 umowy, pkt 2. 
Wyspecyfikowany zapis „Termin ważności sprzedawanego towaru (leków / wyrobów 
medycznych) nie może upływać wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy od dnia jego 
wydania, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, których Zamawiający nie może 
przewidzieć” ogranicza konkurencję. Dla produktu z poz 18 i 22, probówki do 
koagulologii z płynnym dodatkiem cytrynianu, wymaganie terminu ważności 12 
miesięcy jest nieadekwatne do realnych potrzeb Zamawiajacego. Zamawiający planuje 
zużyć ok 64.000 szt dla poz. 18 i 500 szt dla poz. 22 w czasie umowy 12 m-cy. Biorąc 
pod uwagę rozmiar i objętość towaru – nie jest możliwe ani racjonalne aby 
Zamawiający zakupił całą partię łącznie 64.500 szt dla pozycji 18 i 22 probówek 
jednorazowo na początku umowy. Produkty objęte pakietem są zamawiane regularnie 
i na bieżąco, w miarę potrzeb. Nie ma zatem zagrożenia przeterminowania się partii 
produktu w magazynie Zamawiającego, nawet jeśli jego termin ważności jest krótszy 
niż 6 mies.  
Dlatego też wnosimy o modyfikację zapisu umowy  „Termin ważności sprzedawanego 
towaru (leków / wyrobów medycznych) nie może upływać wcześniej niż w ciągu 12 
miesięcy od dnia jego wydania, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, których 
Zamawiający nie może przewidzieć. Dopuszcza się termin 6 miesięcy dla probówek do 
badań koagulologicznych ”. 
 

6. Poz. 19 wykazu: 
Wyspecyfikowany zapis „Probówki do OB. – wersja liniowa  z 3,2% cytrynianem sodu  
w stosunku 1:5, poj. do 2,4 m” jest niezgodny z metodologią Westergren’a wg której 
wykonywane są badania OB oraz z ogólną wiedzą z zakresu diagnostyki laboratoryjnej 
dla których stosunek cytrynianu do krwi wynosi 1:4 . Wnosimy o modyfikację zapisu 
SWZ „Probówki do OB. – wersja liniowa  z 3,2% cytrynianem sodu  w stosunku 1:4 poj. 
do 2,4 ml”  
 

7. Poz. 21 wykazu: 
Wyspecyfikowany zapis „Probówki do OB. – wersja logarytmiczna  z 3,2% cytrynianem 
sodu  w stosunku 1:5” jest niezgodny z metodologią Westergren’a wg której 
wykonywane są badania OB oraz z ogólną wiedzą z zakresu diagnostyki laboratoryjnej 
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dla których stosunek cytrynianu do krwi wynosi 1:4.  Wnosimy o modyfikację zapisu 
SWZ „Probówki do OB. – wersja logarytmiczna  z 3,2% cytrynianem sodu  w stosunku 
1:4”. 
 

8. Poz. 26 wykazu: 
Zapis „Igła w systemie motylek do pobierania krwi z multiadapterem 20 G -sterylne” 
ogranicza konkurencję. Produktem równoważnym jest igła w systemie motylek do 
pobierania krwi z multiadapterem, o średnicy 21G, sterylna, która dzięki cienkim 
ściankom zapewnia przepływ krwi porównywalny ze standardową igłą 20G. Wnosimy 
o modyfikację SWZ „Igła w systemie motylek do pobierania krwi z multiadapterem, o 
średnicy 20-21G, sterylna”.  

 

Dotyczy Wymagań do asortymentu oferowanego w Pakiecie 1: 

9. Zapis „Aspiracyjno-próżniowa technika pobierania” uniemożliwia konkurencję. System 
próżniowy jest rozwiązaniem równoważnym. Wnosimy o modyfikację SWZ „Aspiracyjno-
próżniowa lub próżniowa technika pobierania”. 

   
Uzasadnienie: 
Ograniczenie przez Zamawiającego wymagań jedynie do systemu aspiracyjno próżniowego 
nie ma uzasadnienia merytorycznego. Analizując zakres wyspecyfikowanego asortymentu 
i wymagane rozmiary probówek wnioskujemy, że jedynym oferentem może być firma 
Sarstedt, co uniemożliwia uczciwą konkurencję. System próżniowy, wynaleziony przez 
firmę Becton Dickinson, a oferowany na rynku przez kilka różnych podmiotów, posiada 
niepodważalne zalety dla użytkownika:  
1) Wykalibrowaną fabrycznie próżnię w probówce, co eliminuje ryzyko niedopełnienia lub 

przepełnienia probówki, a tym samym ryzyko zaburzenia proporcji krwi do odczynnika, 
co prowadzi do występowania błędów przedanalitycznych mających negatywny wpływ 
na wynik badania laboratoryjnego 

2) Probówka napełnia się krwią automatycznie, bez konieczności dodatkowych czynności 
i manipulacji 

3) Napływ krwi jest wystandaryzowany i delikatny, tak aby minimalizować ryzyko 
hemolizy i innych błędów przedanalitycznych 

4) Przepływ krwi jest niezależny od użytkownika, co minimalizuje ryzyko błędów ludzkich 
i zmienność procesu pobrania  

5) Nie ma możliwości przepływu wstecznego krwi wymieszanej z odczynnikiem z 
probówki do żyły pacjenta, co niestety zdarza się w przypadku techniki aspiracji i 
cofnięcia tłoka. Tym samym wyeliminowane jest również ryzyko wystąpienia błędu 
przedanalitycznego wynikającego z niezachowania właściwej proporcji między 
pobraną krwią a odczynnikiem.  

 
System próżniowy BD Vacutainer® jest najczęściej stosowanym zamkniętym systemem 
pobierania krwi na świecie, wybieranym z powodu swoich cech użytkowych oraz 
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jakości. Potwierdzone to zostało licznymi badaniami, przykładowo wnioski z 
opracowania „Ilościowa ocena wpływu zmienności przedanalitycznej na jakość próbki 
- doświadczenia szpitala klinicznego Charité w Berlinie”, mówią że: „Stwierdzono, że w 
probówkach Sarstedt statystycznie częściej objętość wypełnienia była zbyt mała niż w 
probówkach BD oraz, że zmiana na system do pobierani krwi BD miała pozytywny 
wpływ na jakość próbki”.  
System BD Vacutainer® posiada rozwiązania umożliwające prawidłowe wykonanie tzw 
„trudnych pobrań” krwi, w szczególności w przypadku pacjentów onkologicznych i z 
powodzeniem stosowany jest od wielu lat także przez renomowane placówki 
onkologiczne oraz wielospecjalistyczne takie jak: WSZ Szczecin, WSZ Kalisz, ZCO w 
Szczecinie, ŚCO w Kielcach, CO w Bydgoszczy, CO w Krakowie, NIO w Gliwicach, KCO w 
Katowicach. 
 
 

10. Zapis „Zakręcany korek eliminujący efekt aerozolowy” ogranicza konkurencję. 
Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci bezpiecznego zamknięcia 
Hemogard, które zapewnia optymalną ochronę użytkownika przed kontaktem z krwią 
pacjenta, eliminuje efekt aerozolowy przy otwieraniu oraz umożliwia ponowne zamknięcie 
w celu powtórnego wymieszania bądź czasowego odstawienia próbki. Takie rozwiązanie 
zmniejszają ilość czynności manualnych, które musi wykonać pracownik laboratorium, 
gdyż nie wymaga dodatkowego ruchu „odkręcania”, co poprawia ergonomię pracy.  
Norma PN-EN 14820-2009P „Pojemniki próżniowe jednorazowego użytku do pobierania 
od ludzi próbek krwi żylnej” nie definiuje w żaden sposób korków gwintowanych 
(zakręcanych) jako preferowanych dla tego rodzaju pojemników (probówek). Zaznacza 
jedynie, iż jeśli przewidywane jest otwieranie pojemników (probówek) należy je 
zaprojektować w sposób umożliwiający ich „ otwieranie za pomocą uchwytu palcami i/lub 
środkami mechanicznymi....” oraz zaleca, aby „ pojemniki na próbki były zabezpieczone 
przed nieoczekiwanym wylaniem zawartości w trakcie otwierania” (Rozdział 7 w/w Normy) 
Cecha typu „zamknięcie z zakręcanym gwintem” nie przekłada się w żadne sposób na 
jakość próbki ani parametrów w niej oznaczanych i nie powinna podlegać jakiejkolwiek 
ocenie, ani tym bardziej być wyróżnikiem na korzyść jednego wykonawcy. Zamawiający 
jako użytkownik systemu powinien oceniać efekt rozwiązania a nie samo rozwiązanie. 
Zamknięty próżniowy system do pobierania krwi jest - już z samej nazwy - systemem, który 
nie powinien być otwierany na innym etapie, niż tuż przed wstawieniem probówki do 
analizatora, ze względu na możliwość bezpośredniego kontaktu z materiałem zakaźnym i 
ryzyko zakażenia poważnym patogenem chorobotwórczym. System zamknięty powinien 
pozostać zamknięty na całym etapie procesu pobierania krwi, także w przypadku tzw. 
„trudnych pobrań”, kiedy krew pobiera się strzykawką i igłą – przeniesienie krwi do 
probówki powinno zostać wykonane z zastosowaniem urządzenia transferującego, bez 
otwierania probówki i bez narażania personelu na kontakt z materiałem potencjalnie 
zakaźnym oraz z zachowaniem wszystkich korzyści związanych ze stosowaniem systemu 
zamkniętego, tj. standaryzacji procesu pobrania, zachowaniu właściwej kolejności i 
objętości pobrania oraz jakości uzyskanego materiału.  
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Wnosimy o modyfikację zapisu na „Zakręcany lub wciskany korek eliminujący efekt 
aerozolowy”. 

 
11. Zapis „Probówki wykonane z tworzywa sztucznego do wszystkich rodzajów badań, 

łącznie z zestawami do OB” ogranicza konkurencję. Probówki szklane do OB są 
produktami równoważnymi. 
Wnosimy o zgodę na zaoferowanie szklanych probówek do oznaczania OB, co 
gwarantuje idealną gładkość ścian probówki, która jest niemożliwa do uzyskania w 
probówkach plastikowych, dzięki czemu nie zaburza naturalnego- swobodnego 
opadania krwinek czerwonych. Dodatkowo Zalecenia Międzynarodowej Komisji ds. 
Standaryzacji w Hematologii (ICSH) dotyczące pomiaru odczynu opadania krwinek nie 
preferują ani probówek plastikowych ani szklanych: „Probówka może być plastikowa 
lub szklana. Także norma 6710 nie wskazuje materiału z jakiego ma być wykonana 
probówka.  
Wskazana niewielka ilość probówek nie przekłada się na istotny wzrost kosztów 
utylizacji odpadów. 
Wnosimy o modyfikację SWZ „Probówki wykonane z tworzywa sztucznego, dopuszcza 
się probówki szklane do OB”. 
 
 

12. Zapis „Konstrukcja systemu pobierania – Igła/multiadapter na stałe połączona z 
holderem” ogranicza konkurencję.  
Wskazane przez zamawiającego rozwiązanie „Konstrukcja systemu pobierania – 
Igła/multiadapter na stałe połączona z holderem” jest cechą charakterystyczną 
systemu aspiracyjno-próżniowego i wskazuje na jednego potencjalnego wykonawcę. 
Systemy próżniowe przeważnie oferują rozwiązanie składające się z igły wkręcanej do 
uchwytu tuż przed pobraniem. Rozwiązanie to jest ergonomiczne i nie przekłada się 
na zwiększenie liczby manipulacji podczas całego procesu pobrania. Zamawiający 
powinien oceniać efekt rozwiązania a nie samo rozwiązanie. 
Wnosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania igieł na stałe połączonych z 
holderem i wyrażenie zgody na zaoferowanie rozwiązania równoważnego, osobno 
igieł systemowych sterylnych i uchwytów, dających się w łatwy i trwały sposób łączyć 
przez wkręcanie, tuż przed pobraniem krwi od pacjenta. Zaoferowana ilość uchwytów 
będzie odpowiednia do zaoferowanej ilości igieł oraz adapterów. Uchwyt łączony jest 
z igłą raz w ciągu każdego pobrania, następuje potem umieszczanie w nim kolejnych 
probówek do których ma być zrobione pobranie. Jest to czynność jednorazowa, 
krótsza i bezpieczniejsza niż łączenie uchwytu igły z każdą probówką po kolei przez jej 
wkręcanie. Wkręcanie każdej pojedynczej probówki po kolei w zestaw igła-holder 
znajdujący się już w żyle pacjenta zwiększa prawdopodobieństwo utraty właściwego 
wkłucia a nawet zranienia pacjenta.  
Rozwiązanie równoważne jest prostsze, bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne. 
Zapis ten nie znajduje uzasadnienia merytorycznego i nie przekłada się w żaden 
sposób na ergonomię pracy, jakość próbki ani parametrów w niej oznaczanych, taka 
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konstrukcja nie powinna podlegać jakiejkolwiek ocenie, ani tym bardziej być 
wyróżnikiem na korzyść jednego wykonawcy. 
Opisany parametr jasno i w sposób nieuzasadniony promuje jednego Wykonawcę - 
ilość czynności już po złożeniu kompletnego zestawu do pobierania w przypadku 
systemu aspiracyjno- próżniowego jest większa niż w przypadku systemu 
próżniowego. 
 
Czynności po napełnieniu probówko-strzykawki – aspiracyjno-próżniowy: 
1.Odkręć probówko-strzykawkę od igły, unikaj przesuwania igły. Zablokuj tłok na dnie 
(końcu) probówko-strzykawki i odłam tłok (ryzyko niewłaściwej pozycji tłoka). 
Wymieszaj otrzymaną probówkę. 
2.Wkręć następną probówko-strzykawkę w igłę, trzymając igłę na plastikowym 
adapterze. Ryzyko przemieszczenia igły. 
3.Wyciągnij igłę z żyły i aktywuj zabezpieczenie przeciwzakłuciowe na twardej 
powierzchni lub jednym palcem. 
 
Czynności po napełnieniu probówki - próżniowy: 
1.Odłącz (wyciągnij) probówkę od igły, wyciągając z obrębu jednorazowego uchwytu. 
Wymieszaj probówkę. 
2.Podłącz (wciśnij) następną probówkę. Ograniczone ryzyko przemieszczenia igły 
dzięki stabilnemu uchwytowi. 
3.Wyciągnij igłę z żyły i aktywuj zabezpieczenie przeciwzakłuciowe jednym palcem. 
 
Wnosimy o modyfikację zapisu SWZ  „Konstrukcja systemu pobierania – 
Igła/multiadapter na stałe połączona z holderem lub łączenie przez wkręcanie igły do 
uchwytu”. 
 
Jednocześnie wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w dodatkowej pozycji 
(wierszu) Załącznika nr 1, odpowiedniej ilości uchwytów jednorazowych, przy 
oferowaniu systemu próżniowego, które są niezbędne do pracy z tym rodzajem 
systemu. 

 
 

Dotyczy Kryteriów punktowanych i sposobu ich oceny dla asortymentu oferowanego w 
Pakiecie 1: 

13. Dotyczy kryterium 1. 
Zapis „Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za 
pomocą zaczepów umiejscowionych na korku  
 obecne – 20 pkt. 
 brak – 0 pkt” ogranicza konkurencję 
Wnosimy o równocenne potraktowanie systemów dla których połączenie zestawu igły 
z probówką odbywa się w uchwycie jednorazowym, który stanowi prowadnicę dla 
probówki, gwarantującą stabilne i pewne wkłucie igły w korek probówki, uzyskane 
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przez delikatne wciśnięcie probówki. Rozwiązanie to nie wymusza dodatkowych 
manipulacji polegających na wkręcaniu probówko-strzykawki w zaczepy uchwytu, 
który jest w zestawie z igłą wkłutą już w żyłę pacjenta.   Wnosimy o przyznanie również 
20 punktów takiemu rozwiązaniu. Zapis „Połączenie zestawu igły z probówką 
gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku” nie 
ma uzasadnienia merytorycznego i ogranicza konkurencję. Zapis ten nie przekłada się 
w żaden sposób na jakość próbki ani parametrów w niej oznaczanych i nie powinien 
podlegać jakiejkolwiek ocenie, ani tym bardziej być wyróżnikiem na korzyść jednego 
wykonawcy. 
Opisany parametr jasno i w sposób nieuzasadniony, umożliwia uzyskanie 
dodatkowych punktów określonemu Wykonawcy. - ilość czynności już po złożeniu 
kompletnego zestawu do pobierania w przypadku systemu aspiracyjno- 
próżniowego jest większa niż w przypadku systemu próżniowego. 
Czynności po napełnieniu probówko-strzykawki – aspiracyjno-próżniowy: 
 
1.Odkręć probówko-strzykawkę od igły, unikaj przesuwania igły. Zablokuj tłok na dnie 
(końcu) probówko-strzykawki i odłam tłok (ryzyko niewłaściwej pozycji tłoka). 
Wymieszaj otrzymaną probówkę. 
2.Wkręć następną probówko-strzykawkę w igłę, trzymając igłę na plastikowym 
adapterze. Ryzyko przemieszczenia igły. 
3.Wyciągnij igłę z żyły i aktywuj zabezpieczenie przeciwzakłuciowe na twardej 
powierzchni lub jednym palcem. 
 
Czynności po napełnieniu probówki - próżniowy: 
1.Odłącz (wyciągnij) probówkę od igły, wyciągając z obrębu jednorazowego uchwytu. 
Wymieszaj probówkę. 
2.Podłącz (wciśnij) następną probówkę. Ograniczone ryzyko przemieszczenia igły 
dzięki stabilnemu uchwytowi. 
3.Wyciągnij igłę z żyły i aktywuj zabezpieczenie przeciwzakłuciowe jednym palcem. 
 
Wnosimy o modyfikację zapis SWZ „Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące 
stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku lub przez 
wkłuwanie probówki prowadzonej przez uchwyt 
 obecne – 20 pkt. 
 brak – 0 pkt” 

Dotyczy wymagań odnośnie automatycznego czytnika do OB. 

Dotyczy wymagania 1. 
14. Zapis „- liczba kanałów pomiarowych - co najmniej 40 pozycji” ogranicza konkurencję. 

Zapis ten nie ma uzasadnienia merytorycznego ponieważ OB nie należy do badań 
pilnych a z wykazu ilości zamieszczonego w SWZ wynika, że Zamawiający będzie 
wykonywał około 30 badań OB na dobę. Wnosimy o zgodę na zaoferowanie czytnika 
do OB z 20 pozycjami na probówki, o wydajności 40 wyników na godzinę, 
wykonującego badania klinicznie odpowiadające „złotemu standardowi” (metodzie 
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Westergrena), wykorzystującemu korektę wyniku względem temperatury otoczenia, 
podającego wynik po 30 minutach, co potwierdzone jest w oficjalnym katalogu 
oferenta. Wnosimy o modyfikację SWZ  „- liczba kanałów pomiarowych - co najmniej 
40 pozycji lub wydajność czytnika 40 wyników/godz.” 
 

15. Zapis „Oprogramowanie i instrukcja obsługi w j. Polskim” ogranicza konkurencję. 
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie czytnika do OB z instrukcją obsługi 
dla użytkownika w języku polskim, z prostym i intuicyjnym oprogramowaniem w 
języku angielskim. System będący przedmiotem postępowania jest przeznaczony 
wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny. Wnosimy o 
modyfikację zapisu SWZ „- instrukcja obsługi w j. Polskim” 
 

16. Zapis „Urządzenie nowe, Dopuszcza się urządzenie używane,  w przypadku 2 awarii 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe” ogranicza 
konkurencję. 
Wnosimy o zgodę na zaoferowanie czytnika do OB dla którego w przypadku 2 awarii 
Wykonawca wymieni urządzenie na egzemplarz używany, sprawny, w stanie nie 
gorszym niż urządzenie dostarczone pierwotnie. Wnosimy o modyfikację zapisu SWZ 
„Urządzenie nowe, Dopuszcza się urządzenie używane,  w przypadku 2 awarii 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na egzemplarz używany, 
sprawny, w stanie nie gorszym niż urządzenie dostarczone pierwotnie”. 

 
«»«»«»«»«»«»«» 

W myśl art. 99 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. 99 ust. 4 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. 99 ust. 4 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 
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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.  

Zamawiający obowiązany jest ukształtować treść SWZ, 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. 99 ust. 4 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. 99 ust. 4 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 

 
1 Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów, t.1 red. W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, Warszawa 2009 s. 154 i n. 



 

str. 15 

 

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 szczególności art. 16 ust 1 i art. 99 
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 (art. 99 ust. 4 ustawy z 2019 r.), 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. 

Z kolei w 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 

 
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. 
3 Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 1 z 2009r. s 21-22. www.uzp.gov.pl 
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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”. 

 

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 
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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, 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. Otóż w świetle dotychczasowych rozważań postępowanie 
podlegałoby unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 6 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. 459 pkt. 1 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. 16 ust. 1 i art. 99 ust. 4 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. 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”.  
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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 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:  

 
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. 

(...) 

KIO/UZP 700/08 

1.  Opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najistotniejszych elementów 
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis zamówienia 

http://srv1.online.lex.pl/cgi-bin/s.cgi?id=a499ce9a16888&comm=jn&akt=nr17393218&ver=-1&jedn=a29u2
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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. 

 

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. 

 

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 
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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 konkurencyjnych 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 SWZ jest to de facto niemożliwe, gdyż obecny opis 
przedmiotu zamówienia w najwyższy spoósb utrudnia  czyni  “bezprzedmiotowym” 
złożenie oferty  przez wykonawców, którzy są zdolni do wykonania zamówienia i 
zaspokojenia rzeczywistych (realnych) potrzeb zamawiającego, a obecna „wersja opisu 
przedmiotu zamówienia” nie jest uwarunkowana usprawiedliwionymi potrzebami 
zamawiającego.  

 

 

Wobec powyższego Odwołujący wnosi: 

1. O uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w SWZ 
– 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 (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
i sposobu dokonia jego oceny poprzez kryteria oceny ofert) 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 

 
4 Por. D. Jagiełło, Kontrowersje wokół zamawiania programów prawniczych. Zamówienia Publiczne Doradca, 
2011, nr 12, s. 38. 
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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.  

 
Z poważaniem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
2. dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo 
3. dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu; 
4. odpis z KRS 
5. uchwały zarządu 
6. pełnomocnictwo do podpisania odwołania   
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