
 

 

Jarzyński Brzeziński Partners 
www.jbp-law.pl 
kancelaria@jbp-law.pl 

Warszawa, dnia 13 grudnia 2021 roku 

 
Do: 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa 
 

Zamawiający: 
Gmina Cisna 
Cisna 49, 38-607 Cisna 
Nr telefonu: 13 468 63 38 
e-mail: gbilas@gminacisna.pl 
sekretariat@gminacisna.pl   
 
 
Odwołujący: 

Michał Gojżewski  
prowadzący działalność gospodarczą  
pod firmą Michał Gojżewski  
Ekodren – Naturalne Systemy 
Oczyszczania 
ul. Penelopy 17, 03-642 Warszawa 
NIP: 5242420903 

reprezentowany przez pełnomocnika: 

Mateusza Brzezińskiego 
Jarzyński Brzeziński Partners  
Brzeziński i Wspólnicy Sp.j. 
ul. Jugosłowiańska 15b/40, 03-984 Warszawa 
e-mail: m.brzezinski@jbp-law.pl    

 
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 
00300669/01 z dnia 06.12.2021 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 10.12.2021 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. 1 PZP, tj. w sposób niejednoznaczny  
i niepełny; 

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

3) 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; 

4) przygotowaniu pozacenowego kryterium oceny ofert „Skuteczny 
czas naprawy” w sposób niezgodny z art. 240 ust. 1 i 2 PZP,  
tj. w sposób niejednoznaczny i jednocześnie taki, który pozostawia 
Zamawiającemu nieograniczoną swobodę wyboru 
najkorzystniejszej oferty oraz nie umożliwia weryfikacji  
i porównania poziomu oferowanego wykonania przedmiotu 
zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach; 

5) przygotowaniu projektowanych postanowień umownych w sposób 
niezgodny z art. 433 pkt 3 PZP, tj. w sposób, w którym wykonawca 
ma ponosić odpowiedzialność za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi zamawiający. 
 

Opisanym powyżej czynnościom Zamawiającego zarzucam naruszenie: 

1) 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 
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przedmiotu zamówienia, który nie będzie wewnętrznie sprzeczny i będzie 
pozwalał wykonawcy na prawidłowe sporządzenie oferty;  

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

3) 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 aniżeli uczynił to Zamawiający w opisie przedmiotu 
zamówienia; 

4) art. 240 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 16 PZP poprzez przygotowanie 
pozacenowego kryterium oceny ofert „Skuteczny czas naprawy” w sposób 
niejednoznaczny i jednocześnie taki, który pozostawia Zamawiającemu 
nieograniczoną swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie umożliwia 
weryfikacji i porównania poziomu oferowanego wykonania przedmiotu 
zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach, podczas gdy 
obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie pozacenowego kryterium 
oceny ofert, które jest możliwe do zweryfikowania i do prawidłowej  
i jednoznacznej oceny przez Zamawiającego; 

5) art. 433 pkt 3 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez przygotowanie 
projektowanych postanowień umownych w sposób, w którym wykonawca ma 
ponosić odpowiedzialność za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 
ponosi zamawiający, podczas gdy PZP wprost zakazuje nakładania  
na wykonawcę takiej odpowiedzialności. 

 

W związku z powyżej wskazanymi zarzutami wnoszę o: 

1. merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą („KIO”) 
niniejszego odwołania i jego uwzględnienie w całości, 
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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 06.12.2021 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz dokumenty zamówienia na swojej podmiotowej stronie 
internetowej.  

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 
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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 
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00300669/01  
z dnia 06.12.2021 r.      

1.2 Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Dowód: ogłoszenie o zamówieniu z 06.12.2021 r. 

SWZ udostępniona wykonawcom (w dokumentacji 
Postępowania) 

1.3 Podkreślić w tym miejscu należy, że przedmiotowe Postępowanie jest już 3 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, które dotyczy tego samego 
przedmiotu zamówienia. Jest to o tyle istotne, że w poprzednich 2 
postępowaniach Odwołujący również składał odwołanie: 

1) odwołanie z dnia 01.09.2021 r. do postępowania, w którym ogłoszenie o 
zamówieniu miało nr 2021/BZP 00136954/01 z dnia 04.08.2021 r.; 

2) odwołanie z dnia 10.11.2021 r. do postępowania, w którym ogłoszenie o 
zamówieniu miało nr 2021/BZP 00259795/01 z dnia 05.11.2021 r. 
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1.4 Nie jest to zatem sytuacja, w której Zamawiający jest „nieświadomy” 
nieprawidłowości i naruszeń przepisów PZP w swoim postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wprost przeciwnie – w przypadku unieważnienia 
postępowania z uwagi na wniesione odwołanie Odwołującego z dnia 10.11.2021 
r., Zamawiający w uzasadnieniu unieważnienia postępowania zawarł 
następującą informację – „treść zarzutów podniesionych w odwołaniu 
prowadzi do wniosku, że Zamawiający winien przeanalizować dotychczasowe 
zapisy pod kątem ich spójności i zgodności z obowiązującymi przepisami”.      

1.5 Nie sposób nie zauważyć, że w przedmiotowym Postępowaniu, Zamawiający 
próbował się „zainspirować” postanowieniami z postępowań innych 
zamawiających, którzy prowadzili w niezbyt odległym czasie postępowania 
dotyczące tego samego przedmiotu. Niemniej jednak, dalej liczba 
dostrzeżonych i wyartykułowanych naruszeń PZP w niniejszym odwołaniu 
prowadzi do wniosku, że tak naprawdę Zamawiający nie dokonał tej czynności, 
do której się zobowiązał – czyli do dokładnego przeanalizowania treści swoich 
dokumentów zamówienia i doprowadzenia ich do zgodności z przepisami PZP.      

1.6 Biorąc właśnie pod uwagę te okoliczności oraz fakt, że Zamawiający w sobie 
tylko znanym celu po raz kolejny doprowadza do sytuacji, w której istnieje 
szereg naruszeń przepisów PZP w postępowaniu, istnieje uzasadniona 
wątpliwość, czy Zamawiający rzeczywiście planuje przeprowadzić 
postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z 
przepisów art. 16 PZP czy celem jednak jest doprowadzenie do takiej sytuacji, 
w której zniechęci się potencjalnie zainteresowanych wykonawców do złożenia 
oferty lub uczyni się to niemożliwym lub zupełnie nieopłacalnym.      
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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 Zgodnie z przepisem art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje 
się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Należy podkreślić, że zawarte w cytowanym przepisie sformułowanie 
„jednoznaczny” należy rozumieć jako takie, które nie pozwala na ich 
dowolną interpretację. Opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy 
element SWZ, 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. 

2.1.4 Powyższe oznacza, że Zamawiający, w celu wyeliminowania 
niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia, ma 
obowiązek jednoznacznie i wyczerpująco opisać przedmiot 
zamówienia na tyle jak tylko jest to możliwe. Zamawiający nie może 
przenosić na wykonawców ryzyka związanego z prawidłową wyceną 
przedmiotu zamówienia w ofercie, w szczególności biorąc pod uwagę, 
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że nie można prawidłowo wycenić ryzyka, którego nie można 
prawidłowo i w pełni zidentyfikować. 

2.1.5 Czynność ta zatem, 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. 

2.1.6 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. Zatem, 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. 

2.1.7 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 
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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.  

2.1.8 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).  

2.1.9 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). 

2.1.10 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 
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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. 

2.1.11 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. 

2.1.12 Mając na uwadze również ryczałtowy sposób rozliczania realizacji 
przedmiotu zamówienia, podkreślić należy, że Zamawiający nie może 
wywodzić swojego uprawnienia do zaniechania zawarcia w opisie 
przedmiotu zamówienia wszystkich informacji niezbędnych do 
sporządzenia oferty z okoliczności ustalenia ryczałtowego 
wynagrodzenia za realizację usługi. Obowiązki w zakresie opisania 
przedmiotu zamówienia nie ulegają zmniejszeniu z racji 
zastosowanego wynagrodzenia ryczałtowego. Wręcz przeciwnie, jeżeli 
bowiem wynagrodzenie ryczałtowe ma obejmować cały zakres 
zamówienia i nie może ono podlegać zmianie (z wyjątkiem 
nadzwyczajnych sytuacji), to tym bardziej wykonawca powinien 
posiadać niezbędny zestaw informacji pozwalający mu na oszacowanie 
kosztów realizacji zamówienia i w konsekwencji oferowaną cenę. Nie 
można zaakceptować sytuacji, w której zamawiający będzie wymagał 
zaoferowania przez wykonawców niepodlegającej zmianie (poza 
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nadzwyczajnymi sytuacjami) kwoty wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu, który może podlegać nieograniczonym zmianom. 

2.1.13 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.  

2.1.14 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. 

2.1.15 Zgodnie z pkt 1.1.1 PFU, przedmiotem zamówienia jest wybudowanie 
oraz uruchomienie 134 przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych 
dla budynków mieszkalnych z miejscami noclegowymi do 50 osób. 
Taki opis został też zawarty w pkt 3.1.1 SWZ. Takie określenie 
przedmiotu zamówienia jest niewystarczające, gdyż jest niedokładne, 
nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Sformułowanie „miejsca noclegowe” 
sugeruje, że wszystkie 134 budynki należą do kategorii XIV w 
rozumieniu Prawa budowlanego – budynki zakwaterowania 
turystycznego i rekreacyjnego (hotele, motele, pensjonaty itp.). Nie są 
to więc budynki mieszkalne (kategoria I oraz XIII). W takiej sytuacji 
wykonanie oczyszczalni ścieków będzie wymagało uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego, niezależnie od przepustowości dobowej. 
Co więcej, budynki mieszkalne sklasyfikowane są jako inny kod 
klasyfikacji PKOB (sekcja 1 dział 11 grupa 111, 112 lub 113), a hotele i 
budynki zakwaterowania turystycznego nie są kwalifikowane jako 
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budynki mieszkalne (dokładniej – jako budynki niemieszkalne) i mają 
inny kod PKOB (sekcja 1 dział 12 grupa 121). 

2.1.16 Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków do 5 m3/d bez 
pozwolenia możliwe jest tylko w ramach zwykłego korzystania z wód, 
czyli w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego 
lub własnego gospodarstwa rolnego. Budynki zakwaterowania 
turystycznego nie mieszczą się w zwykłym korzystaniu z wód, lecz są 
prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku 
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, nawet jeśli przepustowość 
dobowa nie przekracza 5 m3/d (art. 33, art. 34 pkt 13, art. 389 pkt 2, 
art. 395 pkt 7 Prawa wodnego). 

2.1.17 Zatem, nie można wykluczyć, że część z 134 budynków stanowi budynki 
mieszkalne i pozwolenie wodnoprawne nie będzie wówczas konieczne. 
Wskazywać na to mogą m.in. Wytyczne eksploatacyjne oczyszczalni w 
tym usuwanie osadów na str. 19 PFU: „do oczyszczalni nie wolno 
wylewać tłuszczy, olejów lub substancji żrących ponad ilości normalnie 
stosowane w gospodarstwie domowym”. Innymi słowy, w opisie 
przedmiotu zamówienia brak jest informacji, czy i ile ze 134 
oczyszczalni stanowi gospodarstwa domowe, dla których wykonanie i 
korzystanie z oczyszczalni będzie mieścić się w zwykłym korzystaniu z 
wód, niewymagającym pozwolenia wodnoprawnego, a ile tego 
pozwolenia wodnoprawnego będzie wymagało. Nie wynika to z opisu 
przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie może złożyć oferty na 
podstawie własnych przypuszczeń czy niepełnego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

2.1.18 Jest to o tyle istotne, że do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
konieczne jest m.in. sporządzenie operatu wodnoprawnego. Powoduje 
to znacznie wyższe koszty na etapie projektowym, ponieważ zwiększa 
liczbę opracowań koniecznych do wykonania i pozwoleń do uzyskania. 
Koszty dokumentacji dla różnych oczyszczalni (np. 5 RLM i 45 RLM) 
będą diametralnie różne. Do ustalenia kosztu wykonania dokumentacji 
projektowej dla każdej oczyszczalni konieczne są ww. informacje, 
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których Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie podał. 
Ponadto, Zamawiający oczekuje od wykonawcy skalkulowania 
jednakowej ceny jednostkowej za dokumentację projektową dla każdej 
oczyszczalni – wynika to z załącznika do formularza ofertowego – 
Kosztorys scalony. 

2.1.19 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. 

2.1.20 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w sposób nieprawidłowy 
(niejasny lub niepełny), 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); 

3) Wykonawca musi uzyskać pozwolenia wodnoprawne dla części 
wykonywanych robót (jakiej części – też z opisu przedmiotu 
zamówienia to nie wynika). 

2.1.21 Nie sposób zatem uznać, aby tak opisany przedmiot zamówienia 
spełniał wymagania określone w przepisie art. 99 ust. 1 PZP. Jak 
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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.  

2.1.22 W tym zakresie dodać należy, że na str. 13 PFU Zamawiający wskazuje 
i oczekuje jednocześnie, że oczyszczalnie będą charakteryzować niskie 
koszty eksploatacji w ciągu roku – ma to być jeden z parametrów 
projektowanej oczyszczalni. Dla oczyszczalni, które będą wymagać 
pozwolenia wodnoprawnego, może to warunek niemożliwy do 
spełnienia, ponieważ takie oczyszczalnie wymagają prowadzenia 
dokumentacji urządzenia w czasie jego eksploatacji oraz pobierania 
próbek i wykonania badań ścieków surowych i oczyszczonych (4 próbki 
w pierwszym roku eksploatacji) - § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
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roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1311) 

2.1.23 Kolejnym argumentem wskazującym na dokonanie opisu przedmiotu 
zamówienia w sposób naruszający przepis art. 99 ust. 1 PZP jest to, że 
zgodnie z opisem na str. 18 PFU, pkt H Wentylacja „W przypadku 
braku w budynku odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej 
wewnętrznej, należy wykonać zewnętrzne odpowietrzenie elementów 
przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym celu należy wykonać przy 
budynku pion wentylacji zewnętrznej, wyprowadzając zakończenie 
wentylacji ponad połać dachu na co najmniej 60 cm powyżej górnej 
krawędzi okien. Odpowietrzenie powinno być wykonane z rur PCV Ø 
110 mm. Na końcu rury odpowietrzającej powinna zostać zastosowana 
końcówka wywiewna”. Brak jest jednak informacji, w ilu budynkach 
konieczne będzie wykonanie wentylacji. Uniemożliwia to 
skalkulowanie ceny i przygotowanie oferty. Wykonanie wentylacji 
wiąże się z koniecznością zakupu odpowiednich materiałów i 
większych zakresem robót. Jest to również wymóg niejasny w 
kontekście pkt 3.1.4 ppkt 3 SWZ, zgodnie z którym „dostosowanie 
instalacji wewnątrz budynku leży po stronie użytkowników.” Nie 
wiadomo więc, czy przy braku odpowietrzenia kanalizacji 
wewnętrznej, użytkownik ma dostosować tę instalację we własnym 
zakresie. Stąd też, opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie jest 
niepełny i niejednoznaczny. 

2.1.24 Podkreślić dodatkowo należy, że Zamawiający nie określił precyzyjnie, 
czy wykonawca w ramach prac projektowych ma sporządzić 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) oraz przedmiary robót. Dokumenty te nie zostały wprost 
wymienione w ramach prac przedprojektowych i projektowych na str. 
3 PFU, jednak odwołano się do nich na str. 27 PFU: 

„Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych 
rodzajów prac oraz przedmiary robót. Wymagania wyszczególnione 
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choćby w jednym z wyżej wymienionych dokumentów są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.” Drugie 
zdanie może sugerować, że specyfikacje i przedmiary powinien 
dostarczyć Zamawiający, a wymagania w nich zawarte są wiążące dla 
wykonawcy”. 

Dlatego też, niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia w tym 
zakresie stanowi utrudnienie dla wykonawcy w złożeniu oferty, gdyż 
nie wiadomo dokładnie co jest przedmiotem zamówienia wymaganym 
przez Zamawiającego. 

2.1.25 Z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia (a dokładniej – 
jaka ma być dostarczona przydomowa oczyszczalnia ścieków) istotny 
jest element dotyczący jej przepustowości. Natomiast w PFU nie 
przewidział takiego elementu (nie ma żadnej informacji na ten temat). 
Jest to brak bardzo istotnego parametru, ponieważ przy 
przepustowości 7,5 m3 na dobę wystarczające jest zgłoszenie robót 
budowlanych, a dla oczyszczalni powyżej 7,5 m3 na dobę konieczne jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 Prawa 
budowlanego). Inny jest również zakres dokumentacji projektowej 
załączanej do zgłoszenia i załączanej do pozwolenia. Dodatkowo, dla 
oczyszczalni zlokalizowanych na terenie, dla którego nie ma 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wymagane będzie uzyskanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, którą należy załączyć do 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Przekłada się to więc na 
zakres prac, czas ich wykonania i oferowaną cenę. Żadnej z tych 
informacji Zamawiający nie podał w opisie przedmiotu zamówienia. 
Nie sposób zatem uznać, że opis ten jest jednoznaczny – wprost 
przeciwnie, wykonawca chcący złożyć ofertę w postępowaniu nie 
znałby dokładnych „wytycznych” Zamawiającego w zakresie 
wymaganego przedmiotu zamówienia.  

2.1.26 Kolejnym naruszeniem przepisu art. 99 ust. 1 PZP jest to, że zgodnie z 
pkt 3.1.4 ppkt 3 SWZ dostosowanie instalacji wewnątrz budynku leży 
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po stronie użytkowników. Zamawiający nie określił jednak skutków 
niedostosowania takiej instalacji (zwłaszcza wentylacji). Jeśli 
użytkownik jej nie dostosuje samodzielnie, oczyszczalnia nie będzie 
funkcjonować prawidłowo i Zamawiający może odmówić dokonania jej 
odbioru. Wykonawca nie będzie też mógł dokonać prób końcowych, 
wykonać badań ani przeszkolić użytkowników, do czego jest 
zobowiązany. Będzie to stanowiło nienależyte wykonanie zobowiązania 
przez wykonawcę z przyczyn całkowicie niezależnych od wykonawcy. 
Stąd też nie da się uznać, że przedmiot zamówienia w tym przypadku 
został określony w sposób zgodny z przepisem art. 99 ust. 1 PZP. 

2.1.27 Pośrednim naruszeniem przepisu art. 99 ust. 1 PZP (z uwagi na to, że 
został przez Zamawiającego przeniesiony do proponowanych 
postanowień umownych) jest treść postanowienia § 4 ust. 11 
proponowanych postanowień umownych. Wskazać bowiem należy, że 
nie zostało dokładnie określone, jakie mogą być zmiany do 
harmonogramu jakie może wprowadzać Zamawiający – wprost 
przeciwnie, z treści tego postanowienia wynika, że Zamawiający ma 
nieograniczone możliwości w tym zakresie i wszystko musi zostać 
zaakceptowane przez Wykonawcę, gdyż nie ma żadnej procedury 
odmowy lub braku akceptacji. Takie postanowienie narusza przepis 
art. 99 ust. 1 PZP z uwagi na to, że daje Zamawiającemu prawo do 
dowolnej zmiany przedmiotu zamówienia, np. poprzez skumulowanie 
realizacji w jednym krótkim okresie, podczas gdy Wykonawca 
przedstawi harmonogram, w którym realizacja zostałaby odpowiednio 
rozłożona w czasie. Takie działanie wpływać by mogło, chociażby, na 
koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Zatem, świadczenie zawarte w 
ofercie nie musiałoby być zgodne z tym, co Zamawiający „wymyśli” na 
etapie realizacji przedmiotu zamówienia.  

2.1.28 W podobnym tonie zostało skonstruowane postanowienie § 5 ust. 2 
umowy, które daje Zamawiającemu (poprzez inspektora nadzoru) 
możliwość nakazania wykonawcy dokonania zmian w jakości w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia, nie dając przy tym żadnej 
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procedury odwoławczej czy wyjaśniającej tę kwestię. Jest to 
postanowienie bardzo niebezpieczne w swojej treści, gdyż to 
Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
weryfikuje, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych, 
spełnienie wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Skoro na etapie postępowania oferowany przedmiot zamówienia został 
zweryfikowany pozytywnie przez Zamawiającego, to na etapie 
realizacji przedmiotu zamówienia nie powinno dochodzić do 
nakazywania zmian w tym zakresie. Inaczej bowiem będzie dochodziło 
do sytuacji, w której nie wiadomo do końca co by miało być 
przedmiotem zamówienia – Wykonawca dowiadywałby się na etapie 
realizacji przedmiotu zamówienia, jakie są wymogi dotyczące tej 
realizacji. Opis przedmiotu zamówienia na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia ma regulować te okoliczności, a Zamawiający 
na etapie realizacji przedmiotu umowy winien sprawdzać wyłącznie, 
czy wszystko jest realizowane zgodnie z jego wymaganiami. Narzucanie 
innych rozwiązań jest zatem działaniem nieprawidłowym. 

2.1.29 Dlatego też, mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu dokonanie modyfikacji warunków zamówienia 
określonych w dokumentach zamówienia w ten sposób, że:  

1) 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; 

2) dookreślone zostanie rozróżnienie na koszty eksploatacji 
oczyszczalni ścieków w zależności od konieczności realizacji robót 
na podstawie pozwolenia wodnoprawnego lub bez tego pozwolenia; 

3) dookreślona zostanie w sposób dokładny odpowiedzialność 
Wykonawcy za wentylację; 
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4) dookreślenie konieczności sporządzenia STWiORB oraz 
przedmiarów robót; 

5) wskazana zostanie przepustowość wymaganych oczyszczalni 
ścieków; 

6) usunięta, z postanowienia § 4 ust. 11 proponowanych postanowień 
umownych, zostanie treść dotycząca nieograniczonej możliwości 
ingerencji w harmonogram zaproponowany przez wykonawcę LUB 
wskazana zostanie procedura odwoławcza umożliwiająca 
niewprowadzanie zmian do harmonogramu wskazywanych przez 
Zamawiającego; 

7) usunięta, z postanowienia § 5 ust. 2 proponowanych postanowień 
umownych, zostanie treść dotycząca możliwości nakazania 
dokonania zmian w zakresie jakości realizowanego przedmiotu 
zamówienia. 

 

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

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

2.1.31 Co prawda, czysto teoretycznie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne. Jednakże, jest to równoważność niepełna i pozorna.  

2.1.32 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”. 
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2.1.33 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 
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). 

2.1.34 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 
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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). 

2.1.35 Mając powyższe na uwadze, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu dokonania modyfikacji treści rozdziału 3.2. SWZ 
poprzez dokładne określenie kryteriów równoważności. 

2.1.36 Niemniej jednak, w stosunku do poprzednio prowadzonych przez 
Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia na ten sam 
przedmiot zamówienia, doszło do pewnego rozszerzenia opisania 
rozwiązań równoważnych poprzez dookreślenie pewnych elementów w 
tabeli (Tabela nr 1) – choć należy zwrócić uwagę, że jest to, tak 
naprawdę, przepisana tabela z postępowania prowadzonego przez 
innego zamawiającego. 

2.1.37 Zgodnie jednak z Tabelą nr 1 w pkt 5 SWZ Zamawiający w zakresie 
technologii oczyszczania ścieków wymaga dostawy urządzeń w 
technologii „niskoobciążony osad czynny z zanurzonym złożem 
biologicznym”. Zamawiający nie dopuszcza się zmiany technologii 
(brak parametru równoważności). Oznacza to, iż niniejszym 
postępowaniu Zamawiający dopuszcza wyłącznie przydomowe 
oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii niskoobciążonego osadu 
czynnego z zanurzonym złożem biologicznym. Z kolei w Tabeli Nr 1 pkt 
5  „Schemat technologiczny oczyszczalni” jako Parametr projektowany 
Zamawiający wymaga oczyszczalni z osadnikiem wstępnym, natomiast 
jako parametr równoważności -  za równoważną uzna się oczyszczalnie 
bez osadnika wstępnego, która pracuje w technologii 
niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym. 
Takie określenie równoważności jest nieprawidłowe, nie można 
bowiem uznać, że brak danego elementu (osadnika wstępnego) jest 
równoważny z posiadaniem tego elementu przez urządzenie. Oznacza 
to, że Zamawiający w rzeczywistości nie stawia żadnego warunku 
odnośnie osadnika wstępnego, ponieważ dopuszcza zarówno 
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urządzenia posiadające taki osadnik, jak i urządzenia go 
nieposiadające. Takie określenie równoważności narusza też zasadę 
konkurencyjności, ponieważ na rynku producentów oczyszczalni 
ścieków działa tylko jeden podmiot (Traidenis) produkujący 
przydomowe oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii 
niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym 
bez osadnika wstępnego. Zatem, poprzez pozorną równoważność 
Zamawiający, de facto, wskazuje na jedno preferowane rozwiązanie. 

2.1.38 Pomimo iż zgodnie z SWZ urządzenia bez osadnika wstępnego zostały 
dopuszczone jako urządzenia równoważne, to z opisu przedmiotu 
zamówienia zawartego w PFU wynika, że dopuszczalne są jednak tylko 
urządzenia z osadnikiem wstępnym. Wskazuje na to: 

1) opis parametru biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków 
(pkt D na str. 13 PFU): „Projektowana, pojedyncza, przydomowa 
oczyszczalnia ścieków powinna pracować w systemie, w którego 
skład wchodzą wydzielone osadniki wstępne i reaktory 
biologiczne lub urządzenie zblokowane, w których procesy 
oczyszczania mechanicznego i biologicznego realizowane są 
komorach”. 

2) Wytyczne eksploatacyjne oczyszczalni w tym usuwanie osadów 
(pkt J na str. 19 PFU): „Osad z komory osadnika wstępnego 
powinien być usuwany 1 ÷ 2 razy w ciągu roku, przy użyciu wozu 
asenizacyjnego. Osady powinny być wywiezione do zbiorczych 
oczyszczalni, gdzie zostaną przetworzone.” Zamawiający nie  
opisał w tym miejscu, w jaki sposób ma być usuwany osad z 
urządzeń równoważnych, skoro wykluczono oczyszczalnie z 
osadnikiem wstępnym/gnilnym – a jest to jedyne urządzenie 
gdzie się gromadzi osad pierwotny i nadmierny.  

2.1.39 Ponadto, warunki równoważności dla parametrów „zgodność z normą” 
oraz „schemat technologiczny oczyszczania” pozostają ze sobą w 
sprzeczności. W zakresie zgodności z normą, „za równoważną 
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instalację Zamawiający uzna reaktor oczyszczalni wypełniający 
postanowienia normy PN EN 12566-1 + PN EN 12566-6 łącznie”. 
Powyższa norma PN EN 12566-1 dotyczy jednak prefabrykowanych 
osadników gnilnych, nazywanych inaczej wstępnych (Norma PN-EN 
12566-1 - Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 
mieszkańców (OLM) do 50 Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne).  

2.1.40 Osadnik gnilny jest szczelnym zbiornikiem służącym do czasowego 
przetrzymania ścieków na okres co najmniej 3 dni, w celu 
umożliwienia wstępnego oczyszczenie ścieków. Osadniki opisane w 
normie PN EN 12566-1 stanowią nierozłączną część przydomowej 
oczyszczalni ścieków, którą tworzą wraz z prefabrykowanymi 
urządzeniami do oczyszczania odpływów z osadników gnilnych (norma 
PN EN 12566-6). Jeżeli więc Zamawiający oczekuje zgodności z normą 
PN EN 12566-1 + PN EN 12566-6, to oczyszczalnia zgodna z ww. normą 
musi posiadać osadnik wstępny. Warunku takiego nie spełni 
oczyszczalnia bez osadnika, a mimo to Zamawiający dopuszcza taką 
oczyszczalnię jako rozwiązanie równoważne dla parametru „schemat 
technologiczny oczyszczania”.  

2.1.41 Mając powyższe na uwadze, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu dokonania modyfikacji treści rozdziału 3.2. SWZ 
poprzez dokładne określenie kryteriów równoważności i rzeczywiste 
dopuszczenie rozwiązań równoważnych. 

2.1.42 W ramach tego zarzutu należy dodatkowo podkreślić, że Zamawiający 
nie określił w pkt 6 ppkt 1 SWZ, jakie przedmiotowe środki dowodowe 
należy złożyć w przypadku składania ofert na urządzenia równoważne. 
Odwołujący podkreśla, iż w przypadku urządzeń zgodnych z normą PN 
EN 12566-1 oraz PN EN 12566-6 raporty badań w tylko w części 
pokrywają się z raportami jakie należy złożyć w przypadku składania 
ofert na urządzenia zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013. Dlatego 
też, tak skonstruowany opis równoważności, jak uczynił to 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie spełnia wymogów 
określonych w przepisie art. 99 ust. 6 PZP. 
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Zarzut naruszenia przepisu art. 101 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z art. 16 PZP 

2.1.43 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. Z jednej strony 
jednak, Zamawiający wymaga zgodności urządzeń z normą PN EN 
12566-3+A2:2013, z drugiej zaś strony, wprowadza wymagania 
niezgodne z tą normą. 

2.1.44 Według opisu bilansu jakościowego ścieków na str. 14 PFU: 
„Podstawowymi wskaźnikami zanieczyszczeń, jakie uwzględnia się̨ 
przy charakteryzowaniu ścieków bytowych odprowadzanych z 
gospodarstw domowych są̨: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne, azot ogólny 
i fosfor ogólny. Biorąc pod uwagę̨ dane oraz wytyczne ATV, które są̨ 
obecnie stosowane w Polsce przy projektowaniu oczyszczalni ścieków 
uwzględnia się̨ jednostkowe ładunki zanieczyszczeń oraz średnie 
stężenia zanieczyszczeń, które odpowiednio wynoszą̨: (...)”. 

Ww. postanowienie oraz tabela pod nim są niezgodne z treścią normy 
PN EN 12566-3+A2:2013. Wytyczne ATV stosuje się przy 
projektowaniu oczyszczalni powyżej 50 RLM, a przedmiotem 
zamówienia są oczyszczalnie do 50 RLM (co jednoznacznie wynika 
treści opisu przedmiotu zamówienia). 

Norma PN EN 12566-3+A2:2013 w pkt B.3.2 Influent characteristics 
(charakterystyka dopływu) szczegółowo opisuje właściwości dopływu 
ścieków surowych, jakie muszą być uwzględnione przy projektowaniu 
oraz testowaniu oczyszczalni.  

a. BZT5: od 150 mg O2/l do 500 mg O2/l lub 

b. ChZT: od 300 mg O2/l do 1000 mg O2/l  

c. Z: od 200 mg/l do 700 mg/l 

d. NKJ: od 25 mg/l do 100 mg/l lub  
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e. NH4-N: od 22 mg/l do 80 mg/l 

f. Fosfor ogólny: od 5 mg/l do 20 mg/l 

Są to wartości inne niż Zamawiający określił w PFU. 

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

2.1.46 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. 

 

Zarzut naruszenia przepisu art. 240 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 16 PZP 

2.1.47 Zgodnie z treścią rozdziału 13 SWZ, jednym z kryteriów oceny ofert 
(jako kryterium pozacenowe) jest „Skuteczny czas naprawy”. Jako opis 
sposobu przyznawania punktów w ramach tego kryterium 
Zamawiający wskazał, że „podany czas należy rozumieć jako czas od 
zgłoszenia Wykonawcy awarii dostarczonej POŚ do momentu 
skutecznego przywrócenia pełnej funkcjonalności POŚ, liczony w 
pełnych dniach roboczych w okresie obowiązywania gwarancji i 
rękojmi”. Poza tym opisem zostało wskazane jedynie, ile punktów za 
ile zaoferowanych dni zostanie przyznane. 

2.1.48 Istotą kryteriów oceny ofert, co podkreśla się w motywie 92 preambuły 
dyrektywy 2014/24/UE, jest umożliwienie oceny porównawczej 
poziomu wykonania zaoferowanego w każdej z ofert przedmiotu 
zamówienia. Mając także na względzie założenie, że zamówienia 
powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów 
zapewniających przestrzeganie zasad przejrzystości, niedyskryminacji 
i równego traktowania, z myślą o zagwarantowaniu obiektywnego 
porównania relatywnej wartości ofert, tak aby ustalić - w warunkach 
efektywnej konkurencji - która z ofert jest najkorzystniejsza 
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ekonomicznie (por. motyw 90 preambuły dyrektywy 2014/24/UE), 
wszystkie zasady, które zamawiający zamierza zastosować do oceny 
ofert (tj. kryteria, wagi oraz sposób oceny w oparciu o kryteria), muszą 
zostać określone w dokumentach zamówienia w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały. Opis kryteriów oceny i zasad dokonywania oceny ofert 
powinien zatem pozwolić wykonawcom na uzyskanie pełnej wiedzy, w 
jaki sposób oraz w oparciu o jakie informacje będą oceniane ich oferty, 
tak aby mogli zawrzeć odpowiednie dane w treści ofert. Pamiętać 
należy także o zasadzie wynikającej z art. 239 PZP, zgodnie z którą 
zamawiający, w toku oceny ofert, jest związany opisem kryteriów i 
sposobu oceny, jaki zawarł w dokumentach zamówienia. Dlatego też 
opis zasad dokonywania oceny ofert musi być już wystarczająco 
jednoznacznie i szczegółowo opisany w dokumentach zamówienia, aby 
możliwe było jego zastosowane w toku oceny ofert. Zamawiający nie 
będzie mógł bowiem po upływie terminu składania ofert ani 
uszczegółowić, ani też odstąpić od zasad, które opisał uprzednio w 
dokumentach zamówienia. 

2.1.49 Sposób, w jaki Zamawiający określił przedmiotowe kryterium 
wskazuje, że punkty zostaną przyznane ofercie wtedy, gdy wykonawca 
zadeklaruje wolę zrealizowania dodatkowego, niedookreślonego 
zakresu zamówienia w odpowiednim czasie. 

2.1.50 Nie da się bowiem ukryć, że Zamawiający nie określił, o jaką awarię 
chodzi w tym kryterium oceny ofert – jej stopień skomplikowania, 
zakres czy umiejscowienie. Zatem, jeden z wykonawców składających 
ofertę i oferujących określoną liczbę dni w tym kryterium może mieć 
na uwadze zupełnie najprostszą do wyobrażenia awarię i zaoferuje 
najmniejszą liczbę dni (w celu uzyskania maksymalnej liczby 
punktów), natomiast inny wykonawca może wziąć pod uwagę bardziej 
skomplikowaną awarię i zaoferuje maksymalny termin w ramach tego 
kryterium. Oznacza to, że takie niedoprecyzowanie kryterium oceny 
ofert prowadzi, de facto, do nieporównywalności złożonych ofert. 
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2.1.51 Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, „przyznanie punktów za samą 
deklarację realizacji bliżej nieokreślonego zakresu zadania, nie może 
zostać uznane za taki rodzaj oceny. Podkreślenia wymaga również, że 
Zamawiający nie wskazał choćby sposobu weryfikacji należytej 
realizacji tej deklaracji” (wyrok KIO z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt 
KIO 849/21). W innym wyroku KIO podkreśliła, że „kryteria oceny 
ofert określone w siwz powinny umożliwiać późniejszą weryfikację 
prawidłowości oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Opis 
stosowania kryteriów oceny ofert powinien być jednoznaczny, czytelny 
i niepozostawiający swobody interpretacji” (wyrok KIO z dnia 21 
października 2020 r., sygn. akt KIO 2312/20). Zatem, w postępowaniu 
o udzielnie zamówienia publicznego nie ma miejsca na domyślanie się 
czegokolwiek, procedura wymaga w działaniu każdej ze stron 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jednoznaczności. 
Każde z działań czy zaniechań może zostać poddane ocenie i jego 
jednoznaczność jest niezbędnym elementem zachowania 
przejrzystości, jawności postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego. Wręcz niemożliwym jest budowanie jakiejkolwiek 
argumentacji w oparciu o domysły, interpelacje czy 
niewyartykułowane stanowiska. 

2.1.52 Mając powyższe na uwadze, nie sposób uznać, aby wskazywane 
kryterium oceny ofert zostało sporządzone zgodnie z wymogami 
określonymi w przepisie art. 240 ust. 1 i ust. 2 PZP. 

2.1.53 Dlatego też, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu 
doprecyzowania sposobu przyznawania punktów w ramach tego 
kryterium oceny ofert poprzez wskazanie, o jaką awarię chodzi 
(skomplikowanie, zakres, umiejscowienie). 
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Zarzut naruszenia przepisu art. 433 pkt 3 PZP w zw. z art. 16 PZP 

2.1.54 Zgodnie z opisem odbioru robót (str. 28 PFU), do odbioru końcowego 
należy przedstawić w szczególności „inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą wykonanych prac (inwentaryzacja zostanie 
sporządzona przez podmiot wskazany przez Zamawiającego, na jego 
koszt)”. 

2.1.55 Jest to postanowienie niedopuszczalne w kontekście przepisu art. 433 
pkt 3 PZP. Zamawiający wymaga bowiem, aby wykonawca przedstawił 
do odbioru końcowego dokument, którego wykonanie nie jest objęte 
przedmiotem zamówienia i na wykonanie którego wykonawca nie ma 
wpływu. Wykonawca nie zna podmiotu, który ma sporządzić 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i nie wie, kiedy i na jakich 
warunkach inwentaryzacja zostanie sporządzona, ponieważ to 
Zamawiający jest związany umową z podmiotem trzecim. W relacji 
Zamawiający-wykonawca, to Zamawiający jest więc odpowiedzialny za 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, ponieważ tylko 
Zamawiający może wymagać jej sporządzenia przez podmiot trzeci. 
Pomimo to, Zamawiający wymaga, aby to wykonawca przedstawił 
inwentaryzację do odbioru. Skutkiem nieprzedstawienia dokumentacji 
będzie odmowa odbioru końcowego. Opóźnienie po stronie podmiotu 
trzeciego będzie obciążać wykonawcę. 

2.1.56 Dodatkowo, treść postanowienia § 11 ust. 2 proponowanych 
postanowień umownych daje Zamawiającemu możliwość pociągnięcia 
do odpowiedzialności wykonawcę, w zasadzie, za każde ewentualne 
naruszenie (praw czy umowy). W takiej sytuacji, nie trudno wyobrazić 
sobie sytuację, w której to wykonawca wykonuje jakieś czynności „na 
polecenie” lub zgodnie z żądaniem Zamawiającego, ale potem 
jednocześnie będzie musiał ponosić konsekwencje takich działań. 

2.1.57 Mając powyższe na uwadze, wskazywane postanowienia nie spełniają 
wymogów określonych przez ustawodawcę w art. 433 pkt 3 PZP. 
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2.1.58 Dlatego też, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu usunięcia 
wskazywanych postanowień LUB ich doprecyzowania poprzez zmianę: 

1) w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wyłączenie 
czasu na jej wykonanie z terminu realizacji przedmiotu umowy; 

2) doprecyzowanie okoliczności, w postanowieniu § 11 ust. 2, w jakich 
przypadkach możliwe jest pociągnięcie wykonawcy do 
odpowiedzialności. 

 

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 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo 
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2. Załącznik nr 2 – Wpis do CEIDG Odwołującego 

3. Załącznik nr 3 – Wpis od odwołania 

4. Załącznik nr 4 – Potwierdzenie przekazania odwołania Zamawiającego 




