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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i 
wybuduj” - ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00259795/01 
z dnia 05.11.2021 r. („Postępowanie”). 
 

ODWOŁANIE 
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Działając na podstawie przepisu art. 513 pkt 1 oraz art. 505 ust. 1, w związku z art. 
515 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej zwana „PZP”) w imieniu Odwołującego, w 
oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo z dnia 10.11.2021 r. (załącznik nr 1 do 
Odwołania), zaskarżam czynności podjęte przez Zamawiającego polegające na: 

1) sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z 
przepisem art. 99 ust. 4 PZP, tj. w sposób mogący utrudniać (a de 
facto – utrudniający) uczciwą konkurencję; 

2) sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z 
przepisem art. 99 ust. 1 PZP, tj. w sposób niejednoznaczny i 
niepełny; 

3) sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z 
przepisem art. 99 ust. 6 PZP, tj. w sposób dopuszczający, pozornie, 
możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych; 

4) sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z 
przepisem art. 101 ust. 1 pkt 3 PZP, tj. w sposób niezgodny z 
właściwymi normami regulującymi przedmiot zamówienia. 
 

Opisanym powyżej czynnościom Zamawiającego zarzucam naruszenie: 

1) art. 99 ust. 4 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez sporządzenie opisu 
przedmiotu zamówienia w sposób w sposób mogący utrudniać (a de facto – 
utrudniający) uczciwą konkurencję, podczas gdy obowiązkiem Zamawiającego 
jest doprowadzenie do sporządzenia takiego opisu przedmiotu zamówienia, 
który tej uczciwej konkurencji nie będzie utrudniał; 

2) art. 99 ust. 1 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez sporządzenie opisu 
przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niepełny, podczas gdy 
obowiązkiem Zamawiającego jest doprowadzenie do sporządzenia takiego opisu 
przedmiotu zamówienia, który nie będzie wewnętrznie sprzeczny i będzie 
pozwalał wykonawcy na prawidłowe sporządzenie oferty;  

3) art. 99 ust. 6 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez sporządzenie opisu 
przedmiotu zamówienia w ten sposób, że Zamawiający dopuszcza wyłącznie 
iluzoryczną równoważność, podczas gdy obowiązkiem Zamawiającego jest 
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doprowadzenie do takiego opisu przedmiotu zamówienia, gdzie rzeczywiście 
możliwym będzie zaoferowanie rozwiązań równoważnych; 

4) art. 101 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez sporządzenie opisu 
przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do normy i wskazanie w opisie 
przedmiotu zamówienia określonych elementów dotyczących realizacji 
postanowień normy, podczas gdy wymogi wynikające wprost z właściwej 
normy są odmienne (nie są tak ograniczające) aniżeli uczynił to Zamawiający w 
opisie przedmiotu zamówienia. 

 

W związku z powyżej wskazanymi zarzutami wnoszę o: 

1. merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą („KIO”) 
niniejszego odwołania i jego uwzględnienie w całości, 

2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji Postępowania,  
a także dowodów, które zostaną powołane i przedłożone na rozprawie, 

3. nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SWZ w sposób zgodny z 
treścią odwołania, 

4. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania 
odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm przepisanych 
i zgodnie z fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie. 

 

WYMAGANIA FORMALNE ODWOŁANIA 

W związku z faktem, że wartość przedmiotu zamówienia objętego Postępowaniem 
jest niższa niż progi unijne, zgodnie z art. 515 ust. 2 pkt 2 PZP, odwołanie wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

W dniu 05.11.2021 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz dokumenty zamówienia na swojej podmiotowej stronie 
internetowej.  
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Niniejsze odwołanie zostało zatem wniesione w terminie wynikającym z art. 515  
ust. 2 pkt 2 PZP. 

Jednocześnie Odwołujący informuje, że wpis od odwołania w kwocie 10.000 złotych 
został uiszczony przed dniem wniesienia odwołania, a dowód uiszczenia wpisu jest 
załączony do odwołania (załącznik nr 3 do niniejszego odwołania). 

 

 

INTERES ODWOŁUJĄCEGO WE WNIESIENIU ODWOŁANIA 

Odwołujący jest jednym z wiodących wykonawców zamówień publicznych 
związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków na polskim rynku – w 
konsekwencji posiada co najmniej potencjalną możliwość uzyskania 
przedmiotowego zamówienia, co więcej - jest realnie zainteresowany jego 
uzyskaniem. Należy jednak zwrócić uwagę, iż sformułowane przez Zamawiającego 
postanowienia SWZ, do których referuje niniejsze odwołanie, jako postanowienia 
wadliwe, uniemożliwiają mu złożenie konkurencyjnej oferty.  

Odwołujący może ponieść szkodę w postaci nieuzyskania przedmiotowego 
zamówienia, a tym samym nieosiągnięcia spodziewanego zysku z jego realizacji. 
Szkoda pozostaje w tej sytuacji w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z 
uchybieniami, których – przy redagowaniu dokumentacji Postępowania – dopuścił 
się Zamawiający. 

 

UZASADNIENIE 

1. STAN FAKTYCZNY 

1.1 Zamawiający wszczął Postępowanie, którego przedmiotem jest budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i 
wybuduj. Stosowne ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w 
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Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00259795/01  
z dnia 05.11.2021 r.      

1.2 Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Dowód: ogłoszenie o zamówieniu z 05.11.2021 r. 

SWZ udostępniona wykonawcom (w dokumentacji 
Postępowania) 

 

 

2. ROZWINIĘCIE ZARZUTÓW 

Zarzut naruszenia art. 99 ust. 1 PZP w zw. z art. 16 PZP 

2.1.1 Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 PZP, przedmiot zamówienia opisuje się 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

2.1.2 Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest jedną z 
najważniejszych czynności związanych z przygotowaniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis przedmiotu 
zamówienia determinuje bowiem nie tylko zakres warunków udziału w 
postępowaniu czy inne elementy związane z realizacją zamówienia, ale 
również determinuje pierwotny krąg potencjalnie zainteresowanych 
wykonawców danym zamówieniem.  

2.1.3 Czynność ta, z jednej strony, stanowi obowiązek Zamawiającego, a z 
drugiej strony stanowi jego uprawnienie, bowiem powinna 
odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby Zamawiającego w danym 
postępowaniu. To Zamawiający ma prawo, wyznaczając cel, jaki 
zamierza zrealizować, tak określić przedmiot zamówienia, aby opisać 
go adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując jednocześnie 
obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb. 
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2.1.4 Istota wskazanego wyżej przepisu sprowadza się więc do określenia 
przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu 
zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był 
w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje. Obowiązkiem 
zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu 
wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do 
przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i 
wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. 

2.1.5 Zamawiający, jako podmiot publiczny (gmina) dokonujący zakupów, 
jest uprawniony do określenia swoich oczekiwań dotyczących 
przedmiotu zamówienia, jego cech i funkcjonalności. Swoboda 
Zamawiającego w określaniu cech produktów, które chce zakupić, jest 
jednak ograniczona koniecznością zachowania w postępowaniu 
uczciwej konkurencji. Z jednej strony oczywistym jest, że określenie 
wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia należy do 
Zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania i przyszłym 
nabywcą określonych towarów czy robót budowlanych, a konieczności 
zachowania uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z nakazem 
umożliwienia złożenia oferty przez jak najszerszy krąg wykonawców, w 
oderwaniu od potrzeb Zamawiającego. Z drugiej jednak strony 
niedopuszczalne jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, które 
ogranicza możliwość złożenia ofert, a które nie jest konieczne dla 
zaspokojenia racjonalnych i obiektywnie uzasadnionych potrzeb 
zamawiającego.  

2.1.6 Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, 
„przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z powyższego przepisu wynika 
zatem, iż zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien dołożyć 
staranności, by opis zamówienia był kompletny, jasny, zrozumiały dla 
potencjalnych wykonawców” (wyrok KIO z dnia 27 lipca 2020 r. sygn. 
akt KIO 1283/20).  
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2.1.7 W innym wyroku KIO wskazała, że „obciążenie ryzykiem wykonawców 
wynikającym z wszelkich niedokładności, błędów, braków lub innych 
wad dokumentacji technicznej, także takich, jakie nie są możliwe do 
wykrycia przez profesjonalnego wykonawcę robót budowlanych przed 
złożeniem oferty, wskazuje na ograniczenie konkurencji do podmiotów 
dysponujących nie tylko niezbędnymi siłami do wykonania robót 
budowlanych, ale także personelem (pracownią architektoniczną), 
który wykonuje usługi projektowe i jest w stanie przed złożeniem oferty 
wykryć wszelkie ww. ewentualne wady dokumentacji budowlanej i 
wszelkie ryzyka z tym związane uwzględnić w cenie oferty. Może się to 
przekładać na pozyskanie ograniczonej liczby ofert i podwyższeniem 
cen, jak również z otrzymaniem nieporównywalnych ofert” (wyrok KIO 
z dnia 8 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2017/19). 

2.1.8 Dlatego też, opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element 
specyfikacji warunków zamówienia, która jest przygotowana przez 
Zamawiającego. Wobec tego nie może być on ogólny, szacunkowy czy 
też niedookreślony albo niespójny i przenoszący na wykonawców 
składających ofertę ciężar jego dookreślenia. Sporządzenie opisu 
przedmiotu zamówienia stanowi zarówno uprawnienie jak i obowiązek 
Zamawiającego, który powinien dokonać ww. opisu w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący. 

2.1.9 Dostrzeżenia wymaga, że zasady wyrażone w art. 16 PZP wymagają, 
aby wszystkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej, zgodnej 
z wymogami Zamawiającego i konkurencyjnej oferty, były dostępne 
wykonawcom na równych prawach. Postanowienia SWZ powinny być 
tak skonstruowane, aby granice przedmiotu zamówienia zostały w 
sposób przewidywalny określone, a wykonawca nie był obarczony 
nadmiernym ryzykiem niedoszacowania ceny oferty. Przedmiot 
zamówienia oznaczony, tak w SWZ, jak i we wzorze umowy, powinien 
zostać dokładnie opisany. Powinien uwzględniać wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym także 
na umożliwienie oszacowania ceny oferty, w stosunku do oznaczonego 
przedmiotu zamówienia. 
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2.1.10 Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, że Zamawiający nie 
sprostał temu wymogowi, a przygotowany przez niego opis przedmiotu 
zamówienia jest niezgodny z wymogami przewidzianymi w przepisie 
art. 99 ust. 1 PZP, tj. został sporządzony w sposób niepełny, 
niejednoznaczny, niezgodny z przepisami powszechnie 
obowiązującymi oraz z normami właściwymi dla przedmiotu 
zamówienia.  

2.1.11 Przenosząc powyższe na grunt Postępowania wskazać należy, że 
Zamawiający w sposób niejednoznaczny opisał przedmiot zamówienia 
w ten sposób, że z jednej strony wskazuje, że realizacja robót 
budowlanych nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego, a z drugiej strony wskazuje na lokalizacje (budynki), które 
jednoznacznie przesądzają, że takie pozwolenie będzie musiało zostać 
uzyskane. 

2.1.12 Dla przykładu: 

1) Pkt 3.1.6. SWZ – „Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie 
prace będą wymagały jedynie zgłoszenia robót oraz nie będą 
wymagały opracowania operatu wodno-prawnego” 

2) Pkt 3.1.1. SWZ – „Powyższy zakres robót obejmuje również 
odprowadzenie ścieków oczyszczonych do studni chłonnych lub 
drenażów rozsączających wraz z zasilaniem elektrycznym 
oczyszczalni, przepompowni, rozruchem technicznym i 
technologicznym oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych 
decyzji i zezwoleń (w tym ewentualnych pozwoleń 
wodnoprawnych)”. 

3) Pkt 1.1. PFU – Zamawiający przewiduje, że może zajść konieczność 
uzyskania pozwoleń. 

2.1.13 Jest to o tyle istotne, że Zamawiający dookreślił, w dokumentacji 
technicznej, budynki, które również mają zostać objęte realizacją 
przedmiotu zamówienia. Oczywistym jest, że na podstawie przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, roboty budowlane przy tych 
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budynkach w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków będą 
wymagały uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. 

2.1.14 Z treści PFU wynika, że przedmiot zamówienia, realizowany poprzez 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, będzie obsługiwał nie tylko 
budynki mieszkalne, ale również mieszkalno-usługowe czy też budynki 
z miejscami noclegowymi do 50 osób. Zatem, gdyby przyjąć 
prawidłowość wskazania budynków, do których zostaną przyłączone 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, to koniecznym będzie dla nich 
sporządzenie operatów wodnoprawnych i finalnie uzyskanie pozwoleń 
wodnoprawnych. 

2.1.15 Naruszenie przepisu art. 99 ust. 1 PZP następuje co do zasady w 
sytuacjach, w których zamawiający dokona opisu przedmiotu 
zamówienia (w szerokim znaczeniu - a więc również np. warunków 
realizacji umowy) w sposób niekompletny, niedokładny, niezrozumiały 
czy wewnętrznie sprzeczny. Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie 
w niniejszym Postępowaniu, gdzie poprzez wewnętrzną sprzeczność 
nie jest dokładnie wiadomym, jaki jest przedmiot zamówienia. 

2.1.16 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w sposób wewnętrznie 
sprzeczny, doprowadza nie tylko do niezgodności dokonanego opisu 
przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w przepisie art. 99 
ust. 1 PZP, ale przez to również prowadzi do sytuacji, w której będziemy 
mieli do czynienia z nieporównywalnością złożonych ofert. Zwrócić 
bowiem należy uwagę na fakt, że wykonawcy chcący złożyć ofertę w 
postępowaniu mogą wziąć do kalkulacji ceny ofertowej i zakresu 
zamówienia różne możliwości: 

1) Cały zakres zamówienia jest objęty koniecznością uzyskania 
pozwoleń wodnoprawnych; 

2) Wykonawca nie musi uzyskiwać pozwoleń wodnoprawnych 
(przedmiot zamówienia nie przewiduje realizacji zamówienia w 
takich sytuacjach, w których byłoby to konieczne); 
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3) Wykonawca musi uzyskać pozwolenia wodnoprawne dla części 
wykonywanych robót (jakiej części – też z opisu przedmiotu 
zamówienia to nie wynika). 

2.1.17 Nie sposób zatem uznać, aby tak opisany przedmiot zamówienia 
spełniał wymagania określone w przepisie art. 99 ust. 1 PZP. Jak 
wskazuje się w orzecznictwie KIO, „niepełny i nieprecyzyjny opis 
przedmiotu zamówienia, nieuwzględniający wszystkich okoliczności i 
wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty narusza art. 29 
ust. 1 ustawy Pzp, a zarazem narusza zasady uczciwej konkurencji, o 
których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Nie może usprawiedliwiać 
braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że 
wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie 
ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z 
wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na 
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć 
ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości 
zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej 
informacji w SIWZ” (wyrok KIO z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt 
KIO 2076/18). Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej 
sprawie – wskazać bowiem należy, że konieczność uzyskania pozwoleń 
wodnoprawnych to nie tylko dodatkowy zakres realizacji przedmiotu 
zamówienia (odpowiednie zasoby i przygotowanie dokumentacji), ale 
przede wszystkim dodatkowy koszt – zwrócić bowiem należy uwagę na 
to, że cała procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest 
procedurą kosztowną.  

2.1.18 Dodatkowo podkreślić należy, że w różnych miejscach PFU oraz w 
innych załącznikach do SWZ pojawiają się sprzeczne informacje 
dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (w sprzeczności również, 
jeżeli mówimy o treści ogólnego wskazania, co miałoby stanowić 
realizację przedmiotu zamówienia). Z jednej strony bowiem, zarówno 
SWZ (w części ogólnej dotyczącej krótkiej informacji o przedmiocie 
zamówienia), jak i PFU (strona 7, tabela 2), ale również i załącznik nr 
1 do formularza oferty przedstawiają pewną informację, co do liczby 
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RLM w każdej z wymaganych „grup” oczyszczalni, a z drugiej strony w 
Tabeli dot. Zestawienia przydomowych oczyszczalni ścieków wskazane 
zostało, iż mają zostać również wykonane oczyszczalnie na 67 RLM czy 
też 153 RLM. Podkreślić przy tym należy, że tak ogromne oczyszczalnie 
nie podlegają normie PN-EN 12566-3+A2:2013.  

2.1.19 Jednocześnie, istnieją zasadnicze różnice między liczbami 
wymaganych do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Zgodnie z treścią dokumentów zamówienia, sytuacja wygląda w 
następujący sposób: 

PFU str 23-27 Tabela M.Zestawienie przydomowych oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia 1 - 5 RLM 28 szt 

Oczyszczalnia 6 - 9 RLM 25 szt 

Oczyszczalnia 10 - 14 RLM 20 szt 

Oczyszczalnia 15 - 20 RLM 18 szt 

Oczyszczalnia 21- 30 RLM 20 szt 

Oczyszczalnia 31- 40 RLM 10 szt 

Oczyszczalnia 41- 50 RLM 11 szt 

Oczyszczalnia 67 RLM  1 szt  

Oczyszczalnia 153 RLM 1 szt  

 

 

 

PFU str 7 Tabela 2 

Oczyszczalnia 1 - 5 RLM   28 szt 

Oczyszczalnia 6 - 9 RLM 25 szt 

Oczyszczalnia 10 - 14 RLM 22 szt  

Oczyszczalnia 15 - 20 RLM 16 szt 

Oczyszczalnia 21- 30 RLM  20 szt 

Oczyszczalnia 31- 40 RLM  10 szt  
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Oczyszczalnia 41- 50 RLM 13 szt 

 

Załącznik nr 1 do formularza oferty 

 
Obsługa  1 ÷ 5 osób        37 kpl 

Obsługa  6 ÷ 9 osób        28 kpl 

Obsługa 10 ÷ 14 osób       18 kpl 

Obsługa 15 ÷ 20 osób       14 kpl 

Obsługa 21 ÷ 30 osób       15 kpl 

Obsługa 31 ÷ 40 osób      5  kpl 

Obsługa 41 ÷ 50 osób  17 kpl 

 

2.1.20 Nie da się zatem ukryć, że taka niejednoznaczność opisu przedmiotu 
zamówienia może prowadzić do nieporównywalności złożonych ofert. 
Wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nie wiedzą, tak naprawdę, ile i jakich oczyszczalni będą 
musieli wykonać. 

2.1.21 Kolejnym aspektem, który wskazuje na naruszenie przepisu art. 99 ust. 
1 PZP jest okoliczność, że Zamawiający wymaga: 

1) Budowy przepompowni ścieków oczyszczonych (o ile będzie taka 
potrzeba); 

2) Dostosowania instalacji kanalizacji sanitarnych wewnątrz 
budynków.  

2.1.22 Aby móc rzetelnie złożyć ofertę, wykonawca powinien mieć komplet 
informacji dotyczących przyszłego świadczenia. Jak podkreśla się 
bowiem w orzecznictwie KIO, „Zamawiający jest zobowiązany do 
wyczerpującego opisu przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem 
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. Do takich okoliczności należą informacje 
odnoszące się liczby, wielkości, rodzaju i przeznaczeniu pojemników 
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służących do zbierania odpadów komunalnych, które umożliwiają 
wykonawcy prawidłowe zorganizowanie usługi, zarówno w aspekcie 
potencjału technicznego, jak i osobowego, a także dokonanie rzetelnej 
i rzeczywistej wyceny świadczenia” (wyrok KIO z dnia 21 listopada 
2019 r., sygn. akt KIO 2244/19). Zatem, nieuprawnione jest 
przekazywanie potencjalnych ryzyk wykonawcom. Nie da się bowiem 
ukryć, że prawidłowe przygotowanie oferty opiera się na danych i 
informacjach przedstawionych przez Zamawiającego. Skoro tak, to 
brak takich informacji nie pozwala prawidłowo (również z punktu 
widzenia Zamawiającego) skalkulować oferty. Wykonawca, nie 
wiedząc, ile będzie niezbędnych przepompowni i jaki zakres dotyczący 
dostosowania instalacji ma zostać wykonany, nie jest w stanie 
oszacować rzeczywistego kosztu. Prowadzi to wprost do 
nieporównywalności złożonych ofert, a wynika to z nieprawidłowego i 
niejasnego opisu przedmiotu zamówienia. 

2.1.23 Jednocześnie, Zamawiający posługuje się na tyle nieostrymi pojęciami, 
które pozwalają na zbyt dużą dowolność po stronie Zamawiającego, a 
w sposób niepełny i niejednoznaczny opisują przedmiot zamówienia. 
Wskazać w tym miejscu należy na postanowienia pkt 3.1.1. SWZ, gdzie 
wskazane zostało, że zakres robót budowlanych obejmuje 
„dostosowanie instalacji kanalizacji sanitarnych wewnątrz budynków 
do współpracy z projektowanymi oczyszczalniami ścieków”. 

Brak jest zatem wyjaśnień: 

Czy dostosowanie ma obejmować jedynie odpowiednie połączenie 
instalacji wewnętrznej z oczyszczalnią, czy także np. przebudowę 
instalacji wewnętrznej lub wymianę jej elementów, jeśli będzie to 
konieczne do przyłączenia oczyszczalni? 

Czy uprawnienie zamawiającego do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane obejmuje także możliwość wykonywania robót 
wewnątrz budynków, w tym przebudowę instalacji lub wymianę jej 
elementów?  
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Czy w razie takiej konieczności wykonawca ma również pokryć koszty 
materiałów budowlanych?  

2.1.24 Przykładem z innych inwestycji może być średnica przewodu 
odpowietrzającego kanalizację. Zdarza się, że u niektórych 
użytkowników jest zbyt mała, co później powoduje problemy. 
Najczęściej wymiana tych przewodów pozostaje po stronie 
użytkownika. Wykonawcy jedynie informują o tym w zaleceniach 
serwisowych. Z tak sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia nie 
wynika jednak, co dokładnie jest przedmiotem zamówienia – czy 
wymiana czy jednak Wykonawca nie ma takiego obowiązku. 

2.1.25 Dlatego też, mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu dokonanie modyfikacji warunków zamówienia 
określonych w dokumentach zamówienia w ten sposób, że wskazane 
zostanie dokładnie, czy wykonawca realizujący przedmiot zamówienia 
będzie zobowiązany do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (czy też 
nie) i w jakich lokalizacjach (poprzez wskazanie budynków, adresów i 
liczby pozwoleń) konieczne będzie uzyskanie tychże pozwoleń 
wodnoprawnych, a także ile przepompowni ma zostać wykonanych, ile 
i w jaki sposób mają zostać dostosowane instalacje kanalizacji 
sanitarnych wewnątrz budynków, a także ile dokładnie jakich 
oczyszczalni ma zostać dostarczonych (w grupach określonych przez 
liczbę RLM).  

 

 

Zarzut naruszenia art. 99 ust. 4 PZP w zw. z art. 16 PZP 

2.1.26 Zgodnie z treścią art. 99 ust. 4 PZP, przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w 
szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 
niektórych wykonawców lub produktów.  
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2.1.27 Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest jedną z 
najważniejszych czynności związanych z przygotowaniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis przedmiotu 
zamówienia determinuje bowiem nie tylko zakres warunków udziału w 
postępowaniu czy inne elementy związane z realizacją zamówienia, ale 
również determinuje pierwotny krąg potencjalnie zainteresowanych 
wykonawców danym zamówieniem.  

2.1.28 Czynność ta, z jednej strony, stanowi obowiązek Zamawiającego, a z 
drugiej strony stanowi jego uprawnienie, bowiem powinna 
odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby Zamawiającego w danym 
postępowaniu. To Zamawiający ma prawo, wyznaczając cel, jaki 
zamierza zrealizować, tak określić przedmiot zamówienia, aby opisać 
go adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując jednocześnie 
obiektywizm i precyzję w formułowaniu swoich potrzeb. 

2.1.29 Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, „zamawiający, jako podmiot 
dokonujący zakupów, jest uprawniony do określenia swoich oczekiwań 
dotyczących przedmiotu zamówienia, jego cech i funkcjonalności. 
Swoboda zamawiającego w określaniu cech produktów, które chce 
zakupić, jest jednak ograniczona koniecznością zachowania w 
postępowaniu uczciwej konkurencji. Z jednej strony oczywistym jest, 
że określenie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia należy do 
zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania i przyszłym 
nabywcą określonych towarów czy usług, a konieczności zachowania 
uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z nakazem umożliwienia 
złożenia oferty przez jak najszerszy krąg wykonawców, w oderwaniu od 
potrzeb Zamawiającego. Z drugiej jednak strony niedopuszczalne jest 
takie opisanie przedmiotu zamówienia, które ogranicza możliwość 
złożenia ofert, a które nie jest konieczne dla zaspokojenia racjonalnych 
i obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający, 
opisując przedmiot zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujące 
na rynku rozwiązania, musi więc być w stanie przedstawić racjonalne i 
przekonujące wyjaśnienie takiego działania” (wyrok KIO z dnia 14 lipca 
2020 r., sygn. akt KIO 1066/20). 
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2.1.30 Wskazać należy chociażby na pkt 1.1.3 PFU – „Budowane POŚ są 
przeznaczone do unieszkodliwiana ścieków bytowo–gospodarczych”. 
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne nie występuje takie 
pojęcie. Rodzaje ścieków to: bytowe, komunalne, przemysłowe. (art. 16 
pkt 62-64 Prawa wodnego). Nie wiadomo zatem, co dokładnie 
Zamawiający miał na myśli formułując takie postanowienie SWZ – a to 
może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji, gdyż wobec 
różnych wykonawców będzie stosowane różne rozumienie tego 
postanowienia. 

2.1.31 Kolejny aspekt, to postanowienie §3 ust. 1 pkt. 2 projektowanych 
postanowień umowy. Postanowienie to wskazuje, że wykonawca 
„dokonał wizji lokalnej na miejscu robót, terenach przyległych i nie 
wnosi żadnych uwag”. Jest to wprost sprzeczne z postanowieniami 
SWZ, gdzie jasno zostało wskazane, że wizja lokalna jest fakultatywna. 
Tak skonstruowane postanowienie projektowanych postanowień 
umowy może później stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez 
Zamawiającego – z uwagi na nieodbycie wizji lokalnej. W związku z 
tym, kluczowym jest ustalenie, jaka jest rzeczywista intencja 
Zamawiającego, czy wizja lokalna jest obligatoryjna czy fakultatywna. 
Brak pewności w tym zakresie prowadzi na naruszenia uczciwej 
konkurencji. 

2.1.32 W postanowieniu §3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy 
wskazane zostało, iż „Wszelkie niedogodności związane z realizacją 
prac muszą być ustalane z Zamawiającym na 7 dni przed ich 
rozpoczęciem”. Tak nieostre pojęcie („niedogodności”) pozwala na 
dużą swobodę interpretacyjną Zamawiającego – a przez to prowadzi do 
potencjalnego naruszenia uczciwej konkurencji, gdyż różni wykonawcy 
mogą je odmiennie interpretować, a Zamawiający może je inaczej 
stosować wobec różnych wykonawców. 

2.1.33 Dlatego też, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu 
dokonania modyfikacji wskazanych postanowień SWZ w ten sposób, 
że: 
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1) Wskazana zostanie nomenklatura właściwa, tj. z odpowiednich 
przepisów – dla ścieków; 

2) Kwestia obligatoryjności lub fakultatywności wizji lokalnej zostanie 
ustalona w sposób spójny w dokumentach zamówienia; 

3) Usunięte zostanie postanowienie §3 ust. 4 projektowanych 
postanowień umowy lub termin „niedogodność” zostanie w sposób 
jasny zdefiniowany. 

 

 

Zarzut naruszenia art. 99 ust. 6 PZP w zw. z art. 16 PZP 

2.1.34 Wskazać w tym miejscu należy, że kwestie związane z rozwiązaniami 
równoważnymi zostały przez Zamawiającego opisane w rozdziale 3.2. 
SWZ. 

2.1.35 Co prawda, czysto teoretycznie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne. Jednakże, jest to równoważność pozorna.  

2.1.36 Wskazać bowiem należy, że równoważność pozorna charakteryzuje się 
właśnie takim opisem, jaki sporządził Zamawiający w rozdziale 3.2. 
SWZ – „Zamawiający za rozwiązania równoważne będzie uznawał 
urządzenia, materiały (oraz inne wyposażenie obejmujące przedmiot 
zamówienia) o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, 
funkcjonalnych niż wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
oraz w SWZ”. 

2.1.37 Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, „Zamawiający dopuszczając 
równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych 
parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań 
określonych w SIWZ. Wymogi co do parametrów, w oparciu o które 
dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ. Wymogi co 
do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty 
i jasny, tak, aby z jednej strony zamawiający mógł w sposób 
jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych 
produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do 
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udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność co do oczekiwań 
zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech 
charakteryzujących przedmiot zamówienia” (wyrok KIO z dnia 31 
sierpnia 2020 r., sygn. akt KIO 1414/20). 

2.1.38 W innym wyroku KIO podkreśliła, że „precyzyjne określenie granic 
równoważności (dopuszczalnych wartości odstępstw od parametrów 
produktu wzorcowego) ma istotny wpływ na sporządzenie oferty przez 
wykonawcę, który zobowiązany jest wykazać, że oferowane 
rozwiązanie mieszczą się we wskazanych widełkach równoważności, a 
nie udowadniać równoważności w ogólnym, niesprecyzowanym 
zakresie. Przyjęcie takiej koncepcji nie zabezpieczałoby niczyjego 
interesu - zamawiający mógłby bowiem zachować się arbitralnie, 
wypaczając istotę postępowania o udzielenie zamówienia, którą jest 
wybór najkorzystniejszej oferty realizującej jego potrzeby, a 
wykonawca mógłby próbować sam ustalić sobie co w jego ocenie jest, 
a co nie jest równoważne i przez pryzmat jakich parametrów chciałby 
to wykazywać. Brak jednoznacznego uszczegółowienia co zamawiający 
rozumie przez "typ towaru o nie gorszych normach, parametrach i 
standardach techniczno-jakościowych i funkcjonalnych", przy 
wymaganiu od wykonawcy "wykazania w złożonej ofercie, że 
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego", powoduje, że złożenie oferty równoważnej nie ma w 
postępowaniu charakteru rzeczywistego, lecz pozorny. W istocie 
bowiem ani zamawiający, ani wykonawca, nie wiedzą co kryje się pod 
tym pojemnym i nader ogólnym sformułowaniem, i brak jest 
jakichkolwiek obiektywnych kryteriów pozwalających na weryfikację, 
czy oferowany produkt w istocie jest, czy nie jest równoważny” (wyrok 
KIO z dnia 8 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2125/19). 

2.1.39 Mając powyższe na uwadze, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu dokonania modyfikacji treści rozdziału 3.2. SWZ 
poprzez dokładne określenie kryteriów równoważności. 
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Zarzut naruszenia przepisu art. 101 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z art. 16 PZP 

2.1.40 Nie jest możliwe do ukrycia, że przedmiot zamówienia w sposób jasny 
musi korespondować z warunkami określonymi przez normę PN-EN 
12566-3+A2:2013. Sam Zamawiający też próbuje nawiązać do tej 
normy. Robi to jednak w sposób nieprawidłowy. 

2.1.41 Nieprawidłowość w realizacji normy w opisie przedmiotu zamówienia 
objawia się następującymi wadami: 

- „urządzenia muszą pracować w technologii osadu czynnego i 
złoża biologicznego (tzw. system hybrydowy)” – Wykonawca 
podnosi, że niedopuszczone zostały rozwiązania typu SBR, które równie 
dobrze mogłyby się sprawdzić w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Niedopuszczenie takich rozwiązań jest niczym nieuzasadnionym 
ograniczeniem uczciwej konkurencji. Zatem Zamawiający winien 
dopuścić również przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w 
technologii SBR, VFL lub osadu czynnego, oznakowane znakiem CE oraz 
wykonane zgodnie ze wskazaną w PFU normą PN-EN 12566-3+A2:2013, 
spełniające, a w wielu przypadkach przewyższające wymagania 
Zamawiającego dotyczące m.in. efektywności oczyszczania, 
energochłonności, częstotliwości wywozu osadu; 

- „oczyszczalnie muszą posiadać naziom nie mniejszy niż 1,2 m 
(potwierdzony w raporcie z badań)” – nie wiadomo, z jakich badań 
należy mieć potwierdzenie tych wartości; nie określono jednego z 
podstawowych parametrów oczyszczalni - posadowienia oczyszczalni w 
warunkach mokrych, tzn. wytrzymałości konstrukcji w warunkach 
mokrych (to jest wymóg wymaganej przez Zamawiającego 
normy PN-EN 12566-3+A2:2013);  

- „nie dopuszcza się urządzeń z napowietrzaniem 
grawitacyjnym (tzw.: „bezprądowe”) – wprost niezgodne z normą 
PN-EN 12566-3+A2:2013; 

- „wyklucza się urządzenia, w którym proces oczyszczania ścieków 
odbywa się w jednym zbiorniku podzielonym grodziami, skręcanymi, 
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zgrzewanymi, spawanymi (urządzenie musi być 
monolityczne),  - taki opis jest wprost niezgodny z normą PN-EN 
12566-3+A2:2013, gdyż norma nie określa czy oczyszczalnia ma mieć 
grodzie, czy ma być lub nie być skręcana, czy ma być monolityczna itp. 
Ma być natomiast wodoszczelna oraz posiadać deklarowaną przez 
producenta wytrzymałość konstrukcji – i w tym zakresie jest badana w 
laboratorium notyfikowanym;  

- „wyklucza się stosowanie w urządzeniach wszelkiego rodzaju 
elektrozaworów, sterowników, programatorów, sterowania 
elektronicznego”– również niezgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, 
norma nie określa czy oczyszczalnia ma mieć elektrozawory, sterowniki 
itp.; 

- każda komora oczyszczalni musi być wyposażona w niezależna 
nadstawkę z pokrywą umożliwiającą dostęp do każdej komory 
oczyszczalni oddzielnie - niezgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, 
norma nie stawia tego typu wymagań, norma wymaga, aby był 
zapewniony dostęp do zbiornika (właz) o odpowiednich wymiarach;  

- „konstrukcja oczyszczalni powinna być wykonana z polietylenu 
metodą rotacyjną lub z GRP lub stali lub betonu” - niezgodne z normą 
PN-EN 12566-3+A2:2013, norma dopuszcza inne technologie - 
wydmuch, wtrysk oraz materiały – np. polipropylen;  

- „napowietrzenie może się odbywać wyłącznie za pomocą dmuchawy 
membranowej” - niezgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, norma 
nie określa jaki ma być typ dmuchawy; 

- „schematy proponowanych oczyszczalni muszą być potwierdzone 
przez notyfikowane laboratorium wykonujące tego typu badanie” 
- niezgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, nie ma takiego wymogu 
w normie, aby schematy były potwierdzone przez notyfikowane 
laboratorium; 

- „maksymalna dobowa energochłonność każdej z oferowanych 
oczyszczalni nie może przekroczyć 0,80 kWh/dobę i musi być 
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potwierdzona w raporcie z badań oczyszczalni - niezgodne z normą PN-
EN 12566-3+A2:2013. Norma wymaga zbadania energochłonności tylko 
jednej testowanej na skuteczność oczyszczania oczyszczalni. Nie ma więc 
możliwości przedstawienia wyników badania energochłonności dla 
każdej oferowanej w niniejszym postępowaniu oczyszczalni. 

  

2.1.42 Takie działanie Zamawiającego zatem jest wprost sprzeczne z treścią 
normy, a przez to jest sprzeczne z przepisem art. 101 ust. 1 pkt 3 PZP. 

2.1.43 Mając powyższe na uwadze, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu dokonania czynności poprawienia opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez prawidłowe zastosowanie wymagań określonych 
przez normę PN-EN 12566-3+A2:2013. 

 

3. PODSUMOWANIE 

3.1 W świetle powyżej przedstawionej argumentacji, odwołanie zasługuje  
na uwzględnienie w całości. Zaniechania i naruszenia przepisów PZP dokonane 
przez Zamawiającego są istotne oraz wpływają na możliwość złożenia oferty 
przez Odwołującego, a przez to powodują naruszenie interesu Odwołującego i 
narażają go na poniesienie szkody w związku z tymi czynnościami 
Zamawiającego. 

3.2 W związku z powyższym wnoszę jak w petitum.  

 

W imieniu Odwołującego 

 

___________________________ 

Mateusz Brzeziński 

 



22/22 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo 

2. Załącznik nr 2 – Wpis do CEIDG Odwołującego 

3. Załącznik nr 3 – Wpis od odwołania 

4. Załącznik nr 4 – Potwierdzenie przekazania odwołania Zamawiającego 
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