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Sygn. akt KIO/KD 107/10 

UCHWAŁA 

KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ 

 

z dnia 13 stycznia 2011 r. 

 

Po rozpatrzeniu zastrzeŜeń zgłoszonych pismem z dnia 16 grudnia 2010r. do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych przez Zamawiającego: 

Samorząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Dyrektor Biura Geodety 

Województwa Mazowieckiego 

 

dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej (znak UZP/DKUE/KN/59/2010) 

 

w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, modernizację oprogramowania, prace 

wdrożeniowe, szkolenia użytkowników oraz opracowanie danych tematycznych, w ramach 

realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów 

współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej 

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. 

prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego 

 

Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: 

Przewodniczący:  Honorata Łopianowska 

Członkowie:  Jolanta Markowska 

   Agata Mikołajczyk 

 

wyraŜa następującą opinię: 

 

zastrzeŜenia Zamawiającego do naruszeń wskazanych w Informacji o wyniku kontroli 

doraźnej z dnia 9 grudnia 2010 r.  uznaje za nieuzasadnione. 
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Uzasadnienie 

 

Zamawiający - Samorząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, 

modernizację oprogramowania, prace wdroŜeniowe, szkolenia uŜytkowników oraz opracowanie danych tematycznych, 

 w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających 

w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów.”. 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę doraźną następczą – znak 

UZP/DKUE/KN/59/2010, stwierdzając w Informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 9 grudnia 

2010 r. naruszenie przez Zamawiającego art. 29 ust. 2 a takŜe art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 144 

ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

W uzasadnieniu stwierdzono, iŜ opis przedmiotu zamówienia w zakresie zamawianego sprzętu 

został sporządzony w sposób, który mógł utrudniać uczciwą konkurencję, tj. opis parametrów 

technicznych wskazuje na rozwiązania firmy DELL, co wynika wprost z przygotowanej w tej sprawie 

ekspertyzy powołanego na powyŜszą okoliczność biegłego, co – zdaniem Kontrolującego - oznacza, 

Ŝe Zamawiający naruszył art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kontrolujący stwierdził takŜe, Ŝe w postępowaniu określono termin realizacji zamówienia 

w sposób odbiegający od realnych moŜliwości realizacji, co znajduje potwierdzenie w opinii biegłego, 

to zaś skutkowało uznaniem, Ŝe Zamawiający naruszył zasadę równego traktowania wykonawców 

w postępowaniu, gdyŜ mógł uniemoŜliwić wzięcie udziału w postępowaniu innym potencjalnym 

wykonawcom. PowyŜsze stanowiło o uznaniu, iŜ Zamawiający naruszył art. 29 ust. 2 ustawy w związku 

z art. 7 ust. 1 ustawy. 

Stwierdzono dalej bezprawne, to jest naruszające przepis art. 144 ust. 1 ustawy przesunięcie 

terminu realizacji zamówienia - na mocy aneksu nr 1/2008 z dnia 12 maja 2008 r. do umowy, termin 

realizacji przesunięto na dzień 14 sierpnia 2008 r. Kontrolujący podał, Ŝe zgodnie z art. 144 ust. 1 

ustawy w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia kontrolowanego postępowania, generalną 

zasadą jest zakaz zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, zaś od powyŜszej zasady przewidziano moŜliwość odstępstwa tylko 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna 
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było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub jeśli zmiany są korzystne dla zamawiającego. 

PowyŜszego zapisu jako wyjątku od ogólnej zasady nie moŜna interpretować rozszerzająco. 

Uzasadnienie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy stanowi dąŜenie do wyeliminowania sytuacji obchodzenia 

przepisów Prawa zamówień publicznych, poprzez dokonywanie zmian w umowach, których treść 

została ustalona po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania. W ocenie Kontrolującego, 

zmiana umowy w sprawie zmówienia publicznego na podstawie przesłanki dopuszczającej taką zmianę, 

to jest przewidującej moŜliwość dokonywania zmian, które nie muszą być korzystne dla Zamawiającego 

i powodują zmianę treści oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, miałaby miejsce w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian; 

2) jej powstania nie moŜna było przewidzieć w momencie zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Zdaniem Kontrolującego, brak jest okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy, a zmiana polegająca na przedłuŜeniu terminu realizacji zamówienia nie była korzystna 

dla Zamawiającego, nie zaistniały obiektywne okoliczności uprawniające Zamawiającego do zmiany 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego teŜ zmiany dotyczące terminu realizacji 

zamówienia są niewaŜne w myśl art. 144 ust. 2 ustawy.  

Ponadto, Kontrolujący uznał, iŜ zobowiązania zawarte w treści gwarancji bankowych trzech 

wykonawców uniemoŜliwiałyby dochodzenie wypłaty kwoty wadialnej od banku w przypadku 

nieuiszczenia przez nich zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy z uwagi na brak okoliczności 

wymienionej w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrolujący stwierdził, Ŝe 

trzej wykonawcy, w tym wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą powinni zostać 

wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Zamawiający zawarł dnia 

14.02.2008 r. z wykonawcą podlegającym wykluczeniu umowę o udzielenie zamówienia publicznego 

które to naruszenie miało wpływ na wynik kontrolowanego postępowania. 

 

Pismem z 16 grudnia 2010 r. Zamawiający zgłosił zastrzeŜenia do przekazanej Informacji 

o wyniku kontroli doraźnej wskazując w odniesieniu do ustaleń dotyczących opisu przedmiotu 

zamówienia, iŜ opinia biegłego, na konkluzjach którego oparto ustalenia, nie została dołączona do 

przedmiotowej informacji, wobec czego Zamawiającemu trudno jest się odnieść do jej zarzutów, skoro 

nie ma moŜliwości zapoznania się z nimi. Ponadto, opinia biegłego nie wydaje się trafna, równieŜ z 
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uwagi na fakt, Ŝe ów biegły powołuje się na Rekomendację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji - podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej Zamawiający nie posiadał 

wiedzy o wydaniu tego dokumentu. Zamawiający podkreślił, Ŝe wiedzy takiej posiadać nie musiał, 

bowiem w/w Rekomendacje nie zostały ogłoszone w formie aktu prawnego przewidzianego w art. 87 

i art. 88 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., wobec czego nie mają one 

charakteru prawa powszechnie obowiązującego, a wywodzenie z nich skutków prawnych jest 

bezpodstawne. 

Nie moŜna się równieŜ zgodzić z zarzutem, Ŝe opis parametrów technicznych zamawianego 

sprzętu wskazuje na rozwiązania konkretnej firmy; nadto podstawowy zarys opisu przedmiotu 

zamówienia na „Dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, modernizację oprogramowania, prace 

wdroŜeniowe, szkolenia uŜytkowników oraz opracowanie danych tematycznych” (w tym specyfikacja 

sprzętu) był wynikiem realizacji zamówienia publicznego na „Prace projektowe MSIP-GPW”. 

Zamówienie to było realizowane przez konsorcjum firm „GISMATIC Spółka z o.o., dodatkowo był 

on przedmiotem wnikliwej analizy i oceny przez pięciu oferentów, a dowodem na wnikliwość 

oferentów w tym zakresie było między innymi zadanie Zamawiającemu łącznie 125 pytań do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie protestu przez Comarch S. A., na 

czynność sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Kontrolujący powołał się na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 sierpnia 2008 r. - 

sygn. akt KIO/UZP 799/08; z dnia 12 lutego 2010 r. - sygn. akt KIO/UZP 1/10; z dnia 14 stycznia 

2010 r. - sygn. akt KIO/UZP 1642/09; z dnia 4 grudnia 2009 r. - sygn. akt KIO/UZP 1602/09;  z dnia 

8 kwietnia 2010 r. - sygn. akt KIO/UZP 373/10; z dnia 24 czerwca 2010 r. - sygn. akt KIO/UZP 

1122/10. 

Zamawiający powołał się takŜe – w zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez 

określenie terminu wykonania zamówienia w sposób nierealny i nieadekwatny do zakresu prac, jakie 

zostały powierzone wykonawcy, na okoliczność, Ŝe zadanie było realizowane na podstawie Umowy nr 

Z.2.14/I/1.5/1885/05/U/33/06 z dnia 21 września 2006 r. o dofinansowanie projektu „Mazowiecki 

System informacji przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” ze 

środków ZPORR, która to Umowa określała termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu na 

20 czerwca 2008 r., a finansowej na 27 czerwca 2008r. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe zgodnie z załoŜonym 

harmonogramem realizacji całego projektu, po zakończeniu zamówienia przewidziane było jeszcze 

zamówienie na ocenę dokonanego wdroŜenia, a takŜe naleŜało dokonać rzeczowego i finansowego 

rozliczenia projektu z Instytucją Pośredniczącą, Zamawiający wobec wskazanych powyŜej okoliczności 
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musiał określić termin zakończenia realizacji przedmiotowego zamówienia najpóźniej na dzień 

30 kwietnia 2008 r.  

Zamawiający podkreślił, Ŝe Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 

1416/62/07 w sprawie wyraŜenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego  

17 lipca 2007r.; ogłoszenie o zamówieniu ukazało się jednak dopiero 31 sierpnia 2007r. (po  

6 tygodniach od podjęcia uchwały), co było spowodowane faktem dwumiesięcznego zawieszenia 

realizacji projektu, wywołanego wystąpieniem Głównego Geodety Kraju do Wojewody Mazowieckiego 

o rzekomym naruszeniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego obowiązującego prawa przy 

realizacji projektu. Konsekwencją tego wystąpienia było pismo Wojewody Mazowieckiego skierowane 

do Marszałka Województwa Mazowieckiego informujące o wstrzymaniu działań związanych  

z realizacją projektu, w tym płatności na jego rzecz, zaś dopiero w dniu zaś dopiero w dniu 24 sierpnia 

2007r. Wojewoda Mazowiecki zajął w tej sprawie stanowisko. Nadto, wybór najkorzystniejszej oferty 

został oprotestowany przez jednego z oferentów, a oddalenie protestu skutkowało złoŜeniem 

odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 grudnia 2007r. Oczekiwanie na 

wyznaczenie rozprawy Krajowej Izby Odwoławczej trwało aŜ 32 dni od dnia złoŜenia odwołania 

(zamiast ustawowych 15 dni) i ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero 17 stycznia 2008r. 

Okoliczności te stanowiły o zaistnieniu przyczyn niezaleŜnych od zamawiającego skrócenia 

potencjalnego czasu realizacji zamówienia. 

Zamawiający argumentuje, Ŝe gdyby zakładać, tak jak de facto chce tego Kontrolujący, Ŝe kaŜdy 

z Wykonawców (choć nie wiadomo jaka będzie ich ilość) złoŜy protest a następnie odwołanie, na kaŜdą 

z czynności Zamawiającego, przewidywany czas trwania postępowania wynosiłby co najmniej kilka lat, 

co w praktyce uniemoŜliwiłoby przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  

W rzeczywistości Zamawiający musi przewidywać realny czas trwania postępowania. Podkreślania 

wymaga zaś fakt, Ŝe Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, Ŝe ustawowy organ państwowy nie 

dotrzyma terminu, w sposób precyzyjny określonego w ustawie, tak jak miało to miało miejsce  

w przedmiotowym postępowaniu, o czym wyŜej wspomniano. Wręcz przeciwnie, Zamawiający ma 

prawo zakładać, Ŝe termin taki zostanie dotrzymany. Trudno równieŜ zgodzić się z argumentem 

naruszenia zasady równego traktowania wykonawców w postępowaniu, gdyŜ warunki udziału 

w postępowaniu były znane wszystkim wykonawcom i dla wszystkich jednakowe. Fakt, iŜ do udziału 

w postępowaniu zgłosiło się 5 wykonawców, wskazuje na zachowanie przez zamawiającego warunku 

konkurencyjności. Sugestia, Ŝe gdyby Zamawiający określił dłuŜszy czas realizacji zamówienia, wówczas 

być moŜe wolę uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykazaliby równieŜ inni 

wykonawcy, jest w tym przypadku o tyle nieuzasadniona, Ŝe takie stwierdzenie moŜe mieć zastosowanie 

do większości zamówień publicznych. 



6 

 

Zamawiający w odniesieniu do zarzutu, zgodnie z którym Ŝe nie zaistniały okoliczności, które 

uprawniałyby do zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy, podniósł, iŜ przesunięcie terminu 

realizacji umowy na dzień 14 sierpnia 2008 r. było bez wątpienia zmianą korzystną dla Zamawiającego. 

Przed podpisaniem umowy Zamawiający posiadał wiedzę o tym, Ŝe określony w niej termin realizacji 

zamówienia jest obarczony ryzykiem, dlatego 8 lutego wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o 

wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu realizacji projektu do 15 września 2008 r. (zał. nr 7 do 

niniejszego pisma). Mając na uwadze znaczenie projektu dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 

oraz fakt, Ŝe jego wyniki mają być implementowane w powiatach i gminach województwa w ramach 

projektów kluczowych, w interesie zamawiającego było, aby termin realizacji zamówienia był 

wystarczający dla uzyskania właściwej jakości zamawianych dostaw i usług. Niepodjęcie przez 

Zamawiającego ryzyka podpisania umowy skutkowałoby rozwiązaniem umowy o dofinansowanie 

całego projektu i koniecznością zwrotu dofinansowania pozyskanego na realizację pozostałych - 

zakończonych, bądź będących w trakcie realizacji - zadań projektowych o łącznej wartości prawie  

10 900 000 zł (poziom dofinansowania na tym etapie realizacji projektu wynosił prawie 5,5 min zł). 

Uniknięcie konieczności zwrotu dofinansowania w kwocie 5,5 min zł, trudno uznać za sytuację 

niekorzystną dla Zamawiającego, nawet w przypadku kiedy termin wykonania zamówienia się wydłuŜył. 

Zamawiający na potwierdzenie swego stanowiska przytoczył Uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej  

z dnia z dnia 16 czerwca 2010 r. - sygn. akt KIO/KD 42/10: „Korzyści płynące ze zmiany umowy  

o zamówienie publiczne nie mogą być oceniane wyłącznie na gruncie umowy o zamówienie publiczne, 

ale powinny być badane przez pryzmat wszelkiego rodzaju okoliczności związanych z realizacją 

inwestycji, takich jak zasady finansowania zamówienia, terminy pozyskiwania pozwoleń, opinii, 

uzgodnień, czy takŜe w kontekście interesu publicznego, którego zaspokojeniu ma słuŜyć zawarta 

umowa o zamówienie publiczne”. 

Zamawiający podał, Ŝe ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje dokładnego 

brzmienia, jakie powinna mieć gwarancja wadialna; wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej 

naleŜy uznać za spełnione, jeŜeli z treści tego dokumentu wynika, Ŝe interesy Zamawiającego w zakresie 

roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ustawy. 

Zamawiający przyznał, iŜ nie jest sporne, Ŝe okoliczność, o której mowa w pkt 2 art. 46 ust. 5 ustawy 

nie została wpisana do treści gwarancji bankowej w dosłownym brzmieniu ustawy. Jednak istotą 

gwarancji wadialnej nie jest spełnienie warunku dosłownego brzmienia z zapisem ustawowym, ale 

zagwarantowanie Zamawiającemu prawa zatrzymania wadium w okolicznościach określonych ustawą. 

W warunkach tego zamówienia w § 13 w związku z § 12 pkt 4 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia Zamawiający przewidział obowiązek wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy przed jej podpisaniem. W takiej sytuacji okoliczność niewniesienia zabezpieczenia uniemoŜliwia 
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zawarcie umowy z przyczyny leŜącej po stronie wykonawcy, czyli wypełnia przesłankę zawartą w art. 46 

ust. 5 pkt 3 ustawy, jak teŜ przesłankę określoną w gwarancji wadialnej. W takim przypadku gwarant 

zobowiązany jest Ŝądaną kwotę wadium wypłacić bez względu na sprzeciw oferenta, a interes 

Zamawiającego jest w ten sposób zabezpieczony. W związku z tym, Ŝe gwarancje wadialne nie były 

wadliwe nie zachodziła przesłanka do wykluczenia któregokolwiek wykonawcy z postępowania, 

co potwierdza wyrok Zespołu Arbitrów przy UZP z 15 marca 2006 roku - sygn. akt UZP/ZO/0-

726/06. PowyŜsze nie miało Ŝadnych negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego 

i w kontekście powyŜszego nawet jeśli przyjąć, Ŝe doszło do uchybienia formalnego w prowadzonym 

postępowaniu to nie rodzi to odpowiedzialności Zamawiającego na gruncie ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak zdaje się twierdzić 

Kontrolujący.  

 
W odpowiedzi na zgłoszone zastrzeŜenia pismem z dnia 30 grudnia 2010 r., znak 

UZP/DKUE/KN/AD/41706/19761/10, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie uwzględnił 

zastrzeŜeń wniesionych przez Zamawiającego i przekazał je, na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

 

Oceniając zastrzeŜenia kontrolowanego, Krajowa Izba Odwoławcza podziela w całości stanowisko 

zaprezentowane w piśmie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 30 grudnia 2010 r., znak 

UZP/DKUE/AD/41706/19761/10, oraz w Informacji o wyniku kontroli doraźnej następczej z dnia 

9 grudnia 2010 r. 

 

1. Poddając analizie zarzuty i argumentację zaprezentowaną w zastrzeŜeniach do Informacji o wyniku 

kontroli doraźnej z dnia 16 grudnia 2010. dostrzec naleŜało, iŜ trafna jest ocena, zgodnie z którą 

w postępowaniu objętym kontrolą dokonano opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający treść 

przepisu art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przepis art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym w dacie 

wszczęcia postępowania, stanowi, iŜ zamawiający zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia 

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
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Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, iŜ przedmiotu zamówienia nie moŜna opisywać w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Wskazany przepis zawiera dyrektywę, by przedmiot zamówienia opisany został w sposób 

neutralny, wolny od preferencji na rzecz jednego lub kilku wykonawców, oraz pozbawiony elementów 

dyskryminujących innych. PowyŜsze oznacza obowiązek eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia 

takich oznaczeń i sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę, bądź 

eliminować innych, uniemoŜliwiając im złoŜenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden 

z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Potwierdza to 

orzecznictwo – przykładowo wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 listopada 2005 r., sygn. akt II 

Ca 587/05, niepubl.; wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt II Ca 

693/05, niepubl. Zamawiający powinien zatem wystrzegać się sformułowań lub parametrów, które 

wskazywałyby na konkretny wybór albo na konkretnego wykonawcę.  

Nie moŜna mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot 

zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi 

być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, Ŝe wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia 

określone są tak, Ŝe aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt (wyrok Zespołu 

Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-725).  

Na gruncie analizowanej sprawy, na podstawie dokumentacji zebranej w toku przeprowadzonej 

kontroli a takŜe wniosków płynących z przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego (opinia biegłego 

z dnia 1 października 2010r. wraz z jej uzupełnieniem z dnia 22 grudnia 2010r.), opis przedmiotu 

zamówienia dokonany przez Zamawiającego naleŜy uznać naruszający brzmienie art. 29 ust. 2 oraz art. 

7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Trafnie dostrzegł Kontrolujący, Ŝe zestawienie pojedynczych 

wymagań postawionych w przedmiotowym postępowaniu wskazywało na jednego producenta sprzętu, 

to jest firmę DELL. Potwierdziła to szczegółowa analiza wymagań sprzętowych, dotyczących, 

przykładowo myszy optycznej USB z pięcioma klawiszami oraz scroll, markowanej przez producenta 

komputera, trwale oznaczonej logo producenta. W tym zakresie Kontrolujący ustalił, Ŝe wymagany 

przez Zamawiającego sprzęt w konfiguracji opisanej w przygotowanej na uŜytek tego postępowania 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest produkowany wyłącznie przez firmę DELL; takŜe 

wszystkich pięciu uczestniczących w postępowaniu wykonawców zaoferowało sprzęt tego producenta. 

Szczegółowy opis dostrzeŜonych nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia – sprzętu 

informatycznego Kontrolujący zawarł w piśmie z dnia 30 grudnia 2010r. 

UZP/DKUE/AD/41706/19761/10, którą to ocenę Krajowa Izba Odwoławcza w pełni podziela. 

Zgłaszający zastrzeŜenia nie zakwestionował powyŜszego ustalenia Kontrolującego, wykazując, by na 

rynku istniał jeszcze jakikolwiek sprzęt tego rodzaju, który był przedmiotem zamówienia a oferowany 
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przez innych producentów. Dodatkowo podkreślenia wymaga – co trafnie dostrzegł Kontrolujący, iŜ 

postawione przez Zamawiającego w odniesieniu do niektórych elementów sprzętu (płyty głównej, 

myszy optycznej) wymagania dotyczące markowania przez producenta komputera (co do myszy) lub 

serwera i oznaczenia jego znakiem firmowym (w odniesieniu do płyty głównej) nie mają Ŝadnego 

znaczenia z punktu widzenia uŜyteczności, zaś wpływać mogą na ograniczenie konkurencji. 

Opracowana na uŜytek przedmiotowej kontroli opinia biegłego potwierdza wnioski dokonane 

przez Kontrolującego: starannie specyfikuje dostrzeŜone nieprawidłowości w opisie, wskazuje 

metodologię przeprowadzonych badań, w sposób spójny precyzuje wynikające z przeprowadzonej 

analizy wnioski. SpostrzeŜenia dokonane przez biegłego zastały zaprezentowane Zamawiającemu, co 

czyni bezpodstawnym zarzut, iŜ nie dołączono tej opinii do Informacji o wyniku kontroli.     

Zamawiający do zaprezentowanych w Informacji o wyniku kontroli doraźnej ustaleń nie 

ustosunkował się merytorycznie, co by pozwalało uznać za polemikę z tymi ustaleniami, podnosi 

jedynie zastrzeŜenia co do faktu niezałączenia opinii do Informacji o wyniku kontroli doraźnej. 

powyŜsze jednak pozostaje bez znaczenia dla poprawności dokonanej w wyniku przeprowadzonej 

kontroli ustaleń a wyraŜonych w Informacji o wyniku kontroli doraźnej.  

Nie sposób dalej podzielić twierdzenia Zamawiającego, zgodnie z którym powoływanie się 

w Informacji o wyniku kontroli doraźnej na Rekomendacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

dotyczących zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego 

jest niewłaściwe, bowiem nie posiadał wiedzy o wydaniu tego dokumentu i nie musiał wiedzy takiej 

posiadać, poniewaŜ rekomendacje nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego,  

a wywodzenie z nich skutków prawnych jest bezpodstawne. Istotnie, dokument ten nie ma rangi aktu 

prawnego, który nakładałby na zamawiającego dokonującego opisu przedmiotu zamówienia konkretne 

obowiązki w tym zakresie, niemniej stanowi zestaw najbardziej reprezentatywnych, oczywistych sytuacji 

i zapisów, jakich naleŜy się wystrzegać przy opisie przedmiotu zamówienia, i w tym zakresie stanowi 

wyraz wyspecyfikowania jednoznacznych i bezspornych zapisów, których uŜycie stanowi o naruszeniu 

zasady uczciwej konkurencji i jest przejawem opisu przedmiotu zamówienia niezgodnego z brzmieniem 

regulacji zawartej w art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym znaczeniu powołanie się przez 

Kontrolującego na Rekomendacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących zasad formułowania 

wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego nie stanowi 

nieprawidłowości. Jak wyraźnie wynika z treści Informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 9 grudnia 

2010r., podstawą dokonanych ustaleń i wniosków jest treść art. 29 ust. 2 ustawy prawo zamówień 

publicznych a nie wskazany dokument, który został przywołany jedynie pomocniczo.  
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Podobnie, nie miała wpływu dla oceny poprawności dokonanych przez Kontrolującego ustaleń 

argumentacja Zamawiającego, zgodnie z którą podstawowy zarys opisu przedmiotu zamówienia 

realizowało konsorcjum firm GISTMATIC Sp. z o.o. oraz MADKOM Sp. z o.o., dodatkowo opis 

przedmiotu zamówienia był przedmiotem wnikliwej analizy 5 wykonawców, czego dowodzi 125 pytań 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protest złoŜony przez Comarch S.A., który został 

w części uwzględniony przez Zamawiającego w rozstrzygnięciu z dnia 24 września 2007r. Sporządzenie 

opisu przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci, działający na zlecenie Zamawiającego obciąŜa 

Zamawiającego. Z faktu, Ŝe podstawowy zarys opisu wykonał inny podmiot aniŜeli sam Zamawiający 

nie wynika bowiem, Ŝe opisu przedmiotu zamówienia dokonano prawidłowo, w sposób czyniący zadość 

zasadzie uczciwej konkurencji i zgodny z brzmieniem art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

TakŜe okoliczność, Ŝe wykonawcy nie kwestionowali tak dokonanego opisu przedmiotu zamówienia 

składając protesty nie potwierdza słuszności tezy, Ŝe wnioski płynące z przeprowadzonej kontroli są 

bezzasadne. Jak trafnie dostrzegł Kontrolujący, produkty Dell są powszechnie dostępne, a ich wartość 

w całości przedsięwzięcia nie była decydująca; stąd nawet róŜnice w marŜy nie miały aŜ tak istotnego 

znaczenia dla pozyskania zamówienia, aby którykolwiek z dostawców kwestionował poprawność opisu. 

Istotnym wydaje się być takŜe, Ŝe przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie przetargu 

ograniczonego, gdzie w postępowaniu bierze udział ograniczona liczba wykonawców: ci zainteresowani 

są zatem najpierw zakwalifikowaniem się do udziału w postępowaniu, zaś po zaproszeniu do udziału 

w postępowaniu interes tych wykonawców wyraŜa się zaoferowaniem przedmiotu zgodnego 

z wymaganiem zamawiającego.    

Podzielono takŜe ocenę Kontrolującego wyraŜoną w piśmie z dnia 30 grudnia 2010r. 

UZP/DKUE/AD/41706/19761/10, Ŝe przytoczone w zastrzeŜeniach do kontroli doraźnej następczej 

tezy z orzecznictwa nie odpowiadają stanowi faktycznemu przedmiotowego postępowania; nadto 

podstawą dokonywanej oceny powinny być przepisy prawa, co w niniejszej sprawie miało miejsce.  

PowyŜsze okoliczności przemawiały za uznaniem, Ŝe ocena dokona przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych w zakresie zarzuconego Zamawiającemu naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych przy opisie przedmiotu zamówienia jest prawidłowa, zaś zastrzeŜenia do 

Informacji o wyniku kontroli doraźnej wyartykułowane w powyŜszym zakresie nie zasługują na 

uwzględnienie.  

 

2. Podzielono takŜe ustalenia zawarte w Informacji o wyniku kontroli doraźnej dotyczące naruszenia art. 

29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 7 ust. 1 ustawy, polegającego na 

określeniu nieprawidłowego i nierealnego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 



11 

 

podał w § 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 5 ust. 1 wzoru umowy termin 

wykonania zamówienia na dzień 30 kwietnia 2008 r. Po przeprowadzonym postępowaniu Zamawiający 

zawarł w dniu 14 lutego 2008 r. umowę o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/2008 z wykonawcą 

Sygnity SA, w której termin realizacji określono na dzień 15 maja 2008 r. Na mocy aneksu nr 1/2008 

 z dnia 12 maja 2008 r. do ww. umowy, termin realizacji przesunięto na dzień 14 sierpnia 2008r. 

Podzielono w tym zakresie wniosek zawarty w opinii biegłego, zgodnie z którym w Studium 

Wykonalności na tę realizację przewidziano prawie półtora roku, a zgodnie z warunkami technicznymi, 

rozdział 2.4 Harmonogram prac (str. 21/85 SIWZ) zadanie 5F wymaga 28 tygodni, czyli ponad pół 

roku. Zamawiający posiadał zatem wiedzę, jaki czas jest niezbędny na realizację zamówienia, który to 

czas winien uwzględnić przy planowaniu zamówienia, konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia, 

uwzględniając w tym wszelkie ryzyka przesunięcia realizacji projektu, opóźnień spowodowanych 

procedurami związanymi z finansowaniem przedsięwzięcia, czy wreszcie procedurami odwoławczymi. 

Ta ocena okoliczności towarzyszących postępowaniu, obowiązek przewidywania ewentualnych 

opóźnień i przesunięć w harmonogramie prac w całości obciąŜa Zamawiającego, który te okoliczności 

powinien właściwie i racjonalnie oszacować i uwzględnić. Stąd nie zasługiwała na uwzględnienie 

argumentacja zaprezentowana w zastrzeŜeniach do Informacji o kontroli doraźnej następczej, zgodnie 

z którą wskazany termin realizacji zamówienia, określony na dzień 30 kwietnia 2008r., był prawidłowo 

oszacowany, zaś przesunięcie terminu realizacji zamówienia było podyktowane zawartą umową na 

dofinansowanie projektu oraz wystąpieniem okoliczności udzielania zamówienia, których nie był 

w stanie przewidzieć, takich jak: przesunięcie terminu ogłoszenia (zawieszenie realizacji projektu) oraz 

32 dniami oczekiwania (zamiast ustawowych 15 dni) na wyznaczenie terminu posiedzenia Krajowej Izby 

Odwoławczej. Podobnie za nietrafną uznano argumentację, Ŝe skoro termin był znany wykonawcom 

i został przez nich zaakceptowany to nie moŜe być mowy o nierealnym jego wyznaczeniu. PowyŜsze 

tezy nie zmieniają bowiem faktu, Ŝe wszelkie tego typu okoliczności powinny zostać uwzględnione przez 

Zamawiającego przy ustalaniu terminu realizacji zamówienia, jako ryzyka związane z przedsięwzięciem. 

Akceptacja warunków, w tym takŜe terminu wykonania zamówienia przez wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, wyraŜająca się udziałem w postępowaniu nie determinuje wniosku, Ŝe termin 

na realizację zamówienia był realny i moŜliwy do zachowania. To Zamawiający opracował na uŜytek 

niniejszego postępowania Studium Wykonalności, gdzie określił między innymi czas niezbędny do 

realizacji zamówienia. RównieŜ wydłuŜenie o 17 dni terminu rozpoznania odwołania przez Krajową 

Izbę Odwoławczą nie jest okolicznością, która w istotnym stopniu mogła wpłynąć na konieczność 

przesunięcia terminu realizacji zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidywać.  
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 Wskazane okoliczności przemawiały za uznaniem, Ŝe Kontrolujący dokonał właściwej oceny, iŜ 

tak opisany termin realizacji zamówienia jest nierealnym i naruszającym zasady uczciwej konkurencji, 

co stanowi o naruszeniu art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Potwierdzeniem powyŜszej oceny jest okoliczność, Ŝe Zamawiający przedłuŜył termin realizacji 

zamówienia juŜ w dniu zawarcia umowy, a następnie ponownie uczynił to aneksem nr 1/2008 do 

umowy, co wyraźnie wskazuje na nieodpowiednie określenie czasu na realizację zamówienia. PowyŜsze 

przyznał takŜe Zamawiający w zastrzeŜeniach do Informacji o kontroli doraźnej podając, iŜ przed 

podpisaniem umowy posiadał wiedzę o tym, Ŝe określony w niej termin realizacji zamówienia jest 

obarczony ryzykiem, dlatego 8 lutego 2008 r. wystąpił do Wojewody Mazowieckiego 

o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu realizacji projektu do 15 września 2008 r.  

 

3. Krajowa Izba Odwoławcza nie przychyliła się równieŜ do zastrzeŜeń Zamawiającego dotyczących 

zmiany zawartej w sprawie zamówienia publicznego umowy, co dotyczy aneksu nr 1/2008 z dnia 

12 maja 2008 r. do ww. umowy, na mocy którego termin realizacji przesunięto na dzień 14 sierpnia 

2008r. Przepis art. 144 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 

wszczęcia postępowania, zakazywał zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 

korzystne dla zamawiającego. Zatem zmiana umowy była dopuszczalna tylko wtedy, gdy spełniona jest 

przynajmniej jedna z następujących przesłanek: wprowadzenie zmian było konieczne i wynikało 

z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy albo zmiany były 

korzystne dla zamawiającego.  

 Nie ulega wątpliwości, Ŝe wprowadzenie zmian w umowie w zakresie terminu realizacji 

zamówienia było moŜliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – skoro Zamawiający dysponując 

wiedzą na temat czasu niezbędnego na realizację zamówienia, którą to wiedzę posiadał na podstawie 

opracowanego Studium Wykonalności, wiedział tym samym, Ŝe w dacie zawarcia umowy niemoŜliwe 

będzie dotrzymanie pierwotnie ustalonego terminu na dzień 30 kwietnia 2008r. i termin ten przesunięto 

na dzień  najpierw w samej umowie na dzień 15 maja 2008r., wreszcie ponownie przełoŜono aneksem nr 

1/2008 na 14 sierpnia 2008r. Podzielić w tym zakresie naleŜało stanowisko Kontrolującego, zgodnie 

z którym obowiązek przewidywania takich zdarzeń przez strony zawierające umowę powinien być 

postrzegany w kategoriach obiektywnych, podobnych do naleŜytej staranności, którą winien zachować - 

w świetle art. 355 Kodeksu cywilnego - dłuŜnik. NiemoŜność przewidzenia okoliczności powodujących 

konieczność zmiany umowy powinna być oceniana takŜe z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
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działalności konkretnego zamawiającego oraz wykonawcy, będącego - co do zasady - przedsiębiorcą. 

Nie są zatem nieprzewidywalne okoliczności będące następstwem błędów lub zaniechań zamawiającego.  

 Nie podzielono argumentacji Zamawiającego, zgodnie z którą wprowadzone zmiany były 

korzystne dla Zamawiającego. Podkreślenia wymaga, Ŝe konieczność wprowadzenia tych zmian była 

następstwem dokonania nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym ustalenia nierealnego 

czasu realizacji zamówienia, co opisano wyŜej. W tych warunkach ocena w kategorii zmiany korzystnej 

lub nie, jeśli dotyczy terminu realizacji zamówienia, moŜe dotyczyć raczej wykonawcy wyłonionego 

w postępowaniu a zobowiązanego do świadczenia w rozumieniu prawa cywilnego, zgodnego z zawartym 

kontraktem, takŜe co do momentu tego świadczenia. Trudno mówić bowiem o korzyści Zamawiającego 

przejawiającej się odłoŜeniem w czasie naleŜnego mu z mocy zawartej umowy świadczenia, skoro był on 

gotów do odbioru tego świadczenia. Zamawiający nie wykazał, by znajdował się w długu odbiorczym, 

który skutkowałby z jego strony ryzykiem poniesienia kosztów w postaci odsetek, kar umownych. 

      Taką okolicznością przemawiającą za uznaniem zmiany za korzystną nie jest takŜe ryzyko 

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu i konieczność zwrotu dofinansowania pozyskanego na 

realizację pozostałych zadań. 

 Opisane wyŜej okoliczności decydowały o uznaniu za zasadne ustaleń i wniosków zawartych 

w Informacji o wyniku kontroli doraźnej zakresie naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 

4. Nie potwierdziły się takŜe zastrzeŜenia Zamawiającego sformułowane w odniesieniu do ustalenia 

Kontrolującego, zgodnie z którym Zamawiający zaniechał wykluczenia z postępowania trzech 

wykonawców, w tym tego, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą, z powodu złoŜenia wadliwych 

gwarancji wadialnych.  

  Kontrolujący ustalił na podstawie dokumentacji postępowania, Ŝe w gwarancjach wadialnych do 

ofert złoŜonych przez trzech wykonawców ubiegających się o zamówienie zawarte zostały następujące 

przesłanki zatrzymania wadium wraz z odsetkami: 

1) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie wykonawcy. 
Stosownie do treści art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu 

obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
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1) odmówił   podpisania   umowy   w   sprawie   zamówienia   publicznego   na   warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie wykonawcy. 

Zamawiający przewidywał takŜe obowiązek wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy w wysokości 10% wartości podpisanej umowy (§ 13 siwz).  

Podzielić naleŜało ocenę Kontrolującego, zgodnie z którą brak okoliczności wymienionej w art. 

46 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w treści gwarancji bankowych wykonawców 

uniemoŜliwiałby dochodzenie wypłaty kwoty wadialnej od banku w przypadku nieuiszczenia przez nich 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w tym 

równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania 

ofertą. 

Nie podzielono stanowiska Zamawiającego, iŜ warunkach tego zamówienia w § 13 w związku z § 

12 pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewidział obowiązek wniesienia 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przed jej podpisaniem; w takiej sytuacji okoliczność 

niewniesienia zabezpieczenia uniemoŜliwia zawarcie umowy z przyczyny leŜącej po stronie wykonawcy, 

czyli wypełnia przesłankę zawartą w w/w pkt 3) (art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych), jak teŜ przesłankę określoną w gwarancji wadialnej; w takim  przypadku gwarant 

zobowiązany jest Ŝądaną kwotę wadium wypłacić bez względu na sprzeciw oferenta, a interes 

Zamawiającego jest w ten sposób zabezpieczony. PowyŜsze rozumowanie prowadziłoby do uznania, Ŝe 

regulacja art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie posiada Ŝadnego znaczenia i Ŝe 

jego zakres zastosowania konsumuje brzmienie art. 46 ust. 5 pkt 2 powołanej ustawy.  

Uznano zatem, Ŝe Kontrolujący trafnie uznał w powyŜszym zakresie naruszenie art. 46 ust. 5 a 

takŜe 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie uwzględniając zarazem zastrzeŜeń 

Zamawiającego podniesionych w tej mierze.   
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Z powyŜszych względów, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko zawarte w Informacji 

o wyniku kontroli doraźnej. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza zgodnie z art. 167 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wydaje 

w formie uchwały opinię w sprawie zastrzeŜeń zamawiającego zgłoszonych do informacji o wyniku 

kontroli. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podtrzymał zastrzeŜenia w zakresie stwierdzenia 

naruszenia przez zamawiającego art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 4 ww. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, co Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała za uzasadnione.  

Wobec powyŜszego, wyraŜono opinię, jak w sentencji uchwały. 

 

Przewodniczący: 

 

………………………………. 

 

Członkowie: 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 
 
 


