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Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
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Zamawiający: 
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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) niewykonaniu prawomocnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 
o sygn. akt KIO 3631/21 oraz sporządzeniu opisu przedmiotu 
zamówienia w sposób niezgodny z przepisem art. 99 ust. 1 PZP, tj. 
w sposób niejednoznaczny i niepełny; 

2) niewykonaniu prawomocnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 
o sygn. akt KIO 3631/21 oraz 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; 

3) niewykonaniu prawomocnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 
o sygn. akt KIO 3631/21 oraz 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; 

4) przedstawieniu wymogu złożenia przedmiotowych środków 
dowodowych, które nie istnieją lub są niezgodne z właściwą 
normą. 
 

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 
przedmiotu zamówienia, który nie będzie wewnętrznie sprzeczny i będzie 
pozwalał wykonawcy na prawidłowe sporządzenie oferty oraz będzie 
przedstawiał rzetelnie wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;  
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2) 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; 

3) 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; 

4) art. 106 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 PZP poprzez wymóg złożenia 
przedmiotowych środków dowodowych, które nie istnieją lub nie spełniają 
wymogów właściwej normy, podczas gdy obowiązkiem Zamawiającego jest 
doprowadzenie do takiej sytuacji, w której wykonawcy będą mogli prawidłowo 
złożyć przedmiotowe środki dowodowe. 

 

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, 
protokołu z postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 3631/21 
(wraz ze złożonymi dowodami), 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. 
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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 24.02.2022 r. Zamawiający zamieścił modyfikację SWZ na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, niejako w wyniku realizacji wyroku KIO 
3631/21.  

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. 
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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. 

W przedmiotowym postępowaniu Odwołujący również złożył odwołanie, które 
zostało rozpatrzone przez KIO – poprzez uwzględnienie odwołania w sprawie 
o sygn. akt KIO 3631/21 (wyrok z dnia 31.12.2021 r.). 

1.4 Nie jest to zatem sytuacja, w której Zamawiający jest „nieświadomy” 
nieprawidłowości i naruszeń przepisów PZP w swoim postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Co więcej, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 
3631/21 jasno wyraziła swoje stanowisko poprzez uwzględnienie odwołania i 
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nakazanie Zamawiającemu dokonania szeregu zmian w SWZ (których, 
niestety, Zamawiający jednak nie dokonał). 

1.5 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.      

 

 

2. ROZWINIĘCIE ZARZUTÓW 

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

2.1.1 Odwołujący nie będzie powielał argumentacji w tym zakresie zawartej 
w odwołaniu z dnia 13.12.2021 r. (stanowiące załącznik nr 5 do 
odwołania), a także argumentacji KIO stanowiącej uzasadnienie do 
wyroku KIO 3631/21. Dodatkowo też, Odwołujący wnosi o 
uwzględnienie protokołu postępowania odwoławczego w sprawie KIO 
3631/21 na poczet dowodów w niniejszej sprawie, z uwagi na to, że 
znajdują się tam złożone do protokołu dowody oraz argumentacja 
ustna (przeniesiona na protokół postępowania odwoławczego) – a 
dotyczy to tych samych okoliczności.  

2.1.2 Zwrócić należy uwagę jednak, że Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku 
KIO 3631/21 jasno nakazała Zamawiającemu dokonanie modyfikacji 
SWZ poprzez „doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia 
odnośnie wskazania nieruchomości, dla których wybudowanie 
oczyszczalni wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego” (ust. 3 
pkt 1 sentencji wyroku).  
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2.1.3 Zamawiający jednak nie dokonał tej czynności. 

2.1.4 Zamiast tego, nieudolnie (jak się okazuje, biorąc pod uwagę całokształt 
dokumentacji postępowania), próbuje doprowadzić do sytuacji, w 
której powstanie mylne wrażenie, że przedmiot zamówienia „nagle” nie 
będzie wymagał realizacji poprzez uzyskanie pozwoleń 
wodnoprawnych. Świadczyć może o tym fakt, że w modyfikacji SWZ 
przedstawionej w dniu 24.02.2022 r. nie ma już informacji o tym, że 
przedmiot zamówienia obejmuje również miejsca noclegowe 
(agroturystykę). Wydawać by się mogło, że w zmodyfikowanym PFU 
również zniknęło takie sformułowanie (np. z punktu 1.1.1.).  
Nic bardziej mylnego: 

1) Pkt 1.1.4. PFU – znajduje się informacja dotycząca miejsc 
noclegowych i agroturystyki; 

2) Nieruchomości, które mają zostać objęte realizacją przedmiotu 
zamówienia, w zasadzie, nie uległy zmianie (poza zmianą 4 pozycji 
na 130). 

2.1.5 Zamawiający zatem pozornie starał się wykonać wyrok KIO, lecz tego 
realnie nie dokonał. Dalej nie wiadomo, które nieruchomości winny 
posiadać pozwolenie wodnoprawne w związku z planowaną realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

2.1.6 Postępowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie o sygn. akt KIO 
3631/21 pokazuje wprost, że istnieje wiele nieruchomości, które winny 
zostać objęte koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
Nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że skoro na pewnej części 
nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, to wymagane 
będzie obowiązkowo uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

2.1.7 Zamawiający jednak nie uczynił zadość nakazowi KIO z wyroku KIO 
3631/21 i nie określił, które z nieruchomości będą wymagały uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego. Jest to o tyle istotne, że przedmiot 
zamówienia, w zasadzie, nie uległ zmianie (poza 4 pozycjami). W 
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związku z tym, obowiązek wskazania, gdzie będzie wymagane 
pozwolenie wodnoprawne jest jak najbardziej aktualny i nie zmienił się 
z uwagi na kosmetyczną korektę opisu przedmiotu zamówienia. 

2.1.8 Mając powyższe na uwadze, Odwołujący wnosi o nakazanie (ponowne) 
doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia odnośnie wskazania 
nieruchomości, dla których wybudowanie oczyszczalni wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

2.1.9 Zamawiający, mimo modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia 
poprzez zmianę liczby przydomowych oczyszczalni ścieków, które mają 
stanowić przedmiot zamówienia (ze 134 na 130 sztuk), nie dokonał 
zmiany załącznika nr 1 do formularza oferty (Kosztorys scalony), który 
to stanowić ma stanowić element oferty oraz ma stanowić podstawę do 
przyszłych rozliczeń. 

2.1.10 Jest to o tyle istotne, że w zaktualizowanym PFU zmieniły się wielkości 
(RLM) wymaganych oczyszczalni. Natomiast w Kosztorysie scalonym 
są oczyszczalnie, które już (teoretycznie) nie stanowią przedmiotu 
zamówienia.  

2.1.11 Wykonawca składający ofertę nie ma zatem pewności, na jaki zakres 
ma złożyć ofertę – czy ten z PFU czy ma wypełnić kosztorys scalony. 
Jeżeli wypełni kosztorys scalony (który jest wymagany, jako element 
oferty), to wykaże się zaoferowaniem przedmiotu zamówienia 
niezgodnym z warunkami zamówienia, a przez to jego oferta winna 
podlegać odrzuceniu. Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, 
„naruszenie (…) 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” (wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 
2730/17). Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej 
sprawie – opis przedmiotu zamówienia oraz kosztorys scalony mówią 
o różnych przedmiotach zamówienia. To nie rolą wykonawcy jest 
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wybrać, który jest prawidłowy, lecz rolą Zamawiającego jest dokładne 
i spójne określenie, co jest przedmiotem zamówienia. 

2.1.12 Dlatego też, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu 
dokonanie zmiany SWZ (konsekwentnie – również załączników do 
SWZ) poprzez spójne i konkretne wskazanie, co i w jakich liczbach jest 
przedmiotem zamówienia. 

2.1.13 W PFU pojawiła się informacja, że realizacja przedmiotu zamówienia 
wymagać będzie zastosowania „43 sztuk pompowni ścieków 
oczyszczonych, wykonanych jako osobne urządzenie zewnętrzne lub 
zintegrowane z oczyszczalnią. Stąd też wykonawca składający ofertę w 
niniejszym postępowaniu uwzględnia pompownie w swojej ofercie”. 
Jest to o tyle istotne, że do tej pory Zamawiający nie wymagał realizacji 
zamówienia poprzez zastosowanie pompowni ścieków oczyszczonych. 

2.1.14 Postępowanie prowadzone jest od grudnia 2021 r. (pamiętając 
jednocześnie o dwóch poprzednich postępowaniach z tożsamym 
przedmiotem zamówienia), warunki gruntowe w dokumentach 
zamówienia nie uległy zmianie, a jednak Zamawiający wskazał na 
konieczność realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie 
pompowni. 

2.1.15 Niemniej jednak, Zamawiający nie wskazał, które oczyszczalnie (które 
nieruchomości) wymagać będą wykorzystania pompowni. Jest to o tyle 
istotne, że tylko w przypadku dokładnego określenia przedmiotu 
zamówienia, wykonawca może prawidłowo skalkulować cenę oferty. 
Zaniechanie zaś dokonania takiej czynności powoduje, że wykonawcy 
nie wiedzą, jakie warunki mają przyjąć do wyliczenia ceny oferty.  

2.1.16 Dodatkowo jeszcze, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił 
w cenie oferty koszt pompowni ścieków, jednocześnie nie dokonując w 
tym zakresie modyfikacji załącznika nr 1 do formularza oferty 
(Kosztorys scalony). W dokumencie tym (stanowiącym treść oferty i 
podstawę późniejszych rozliczeń) nie zostały uwzględnione 
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pompownie (nawet poprzez proste wskazanie, że wykonawca ma 
wskazać cenę za 43 pompownie). 

2.1.17 Dlatego też, mając powyższe na uwadze, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu: 

1) Doprecyzowania, w których lokalizacjach mają zostać zastosowane 
pompownie ścieków; 

2) Doprecyzowania Kosztorysu scalonego, poprzez uwzględnienie w 
nim pozycji dla pompowni ścieków. 

2.1.18 Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę przy 
wskazywaniu na nieprawidłowość sformułowania opisu przedmiotu 
zamówienia jest kwestia bilansu ilościowego ścieków. Zwrócić bowiem 
należy uwagę na to, że w dokumentach zamówienia istnieje 
sprzeczność w tych wymaganiach. 

2.1.19 Na stronie 20 PFU Zamawiający wskazuje, że to „Wykonawca, na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej we własnym zakresie 
określi jednostkową ilość produkowanych ścieków”. Natomiast na 
stronie 8 PFU znajduje się tabela, w której określony już został ten sam 
parametr. W związku z tym, istnieje uzasadniona wątpliwość, jak 
wykonawca ma zrealizować przedmiot zamówienia w tym zakresie – 
czy na podstawie informacji ze strony 8 PFU czy jednak ma to zrobić 
samodzielnie, zgodnie z wymogami określonymi na stronie 20 PFU. 

2.1.20 Dlatego też, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu 
doprecyzowanie PFU w ten sposób, że wskazane zostanie, w sposób 
spójny, kto ma określić jednostkową ilość produkowanych ścieków i na 
którym etapie (jeżeli to ma być Zamawiający na etapie dokumentów 
zamówienia, to dokumentacja postępowania w tym zakresie winna być 
spójna). 
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Zarzut naruszenia przepisu art. 101 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z art. 16 PZP 

2.1.21 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. 

2.1.22 Zgodnie z treścią punktu 3.1.1. SWZ, „Zakres robót budowlanych 
obejmuje budowę 130 przydomowych oczyszczalni ścieków (zwanych 
dalej POŚ) wraz z instalacjami doziemnymi kanalizacji sanitarnej, 
które będą odpowiedzialne za odprowadzenie ścieków bytowych w 
sposób grawitacyjny z każdego budynku (który wchodzi w zakres 
przedmiotowej inwestycji) do oczyszczalni, wykonanie instalacji 
sanitarnych do odprowadzenia ścieków oczyszczonych do studni 
chłonnych, poletek roślinnych lub drenażów rozsączających, 
wykonanie instalacji elektrycznych oczyszczalni, wykonanie rozruchu 
technologicznego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i 
pozwoleń” (podobnie rzecz została opisana w PFU – pkt F). 

2.1.23 Zgodnie z PFU wybór sposobu odprowadzania ścieków (studnia 
chłonna, drenaż rozsączający, poletko roślinne) został pozostawiony 
projektantowi, przy czym decyzja projektanta powinna być zgodna „z 
wszelkimi innymi obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami”. 

2.1.24 Należy jednak zauważyć, że nie istnieją obowiązujące normy dotyczące 
poletek roślinnych (a obowiązująca norma w zakresie przydomowych 
oczyszczalni ścieków nie obejmuje swoim zakresem poletek 
roślinnych). Zamawiający dopuszczając poletko nie może stawiać 
żadnych wymagań odnośnie do zgodności z normami i przepisami 
(ponieważ takich brak), ale jednocześnie nie będzie w stanie w żaden 
sposób zweryfikować poletek, ani na etapie projektu, ani wykonania. 
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Brak jest bowiem wiążących norm, które stanowiłyby kryterium takiej 
oceny. 

2.1.25 Ponadto, poletko roślinne będzie stanowić dodatkowe urządzenie, 
niezintegrowane z oczyszczalnią. Zgodnie z interpretacją PGW Wody 
Polskie, taki obiekt traktowany jest jako samodzielne urządzenie 
wodne w rozumieniu art. 16 pkt 65 Prawa wodnego i wymagające 
pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 6 tej ustawy. 

2.1.26 Uznać zatem należy, że jeżeli taki był cel Zamawiającego, to tym 
bardziej należy zwrócić uwagę na argumentację dotyczącą 
konieczności uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i braków opisu 
przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

2.1.27 Dlatego też, mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia 
poprzez: 

1) Rezygnację z wymogu dotyczącego poletek roślinnych 

LUB 

2) Wskazanie, które oczyszczalnie będą wymagały poletek roślinnych 
w celu uzyskania właściwego pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Zarzut naruszenia przepisu art. 433 pkt 3 PZP w zw. z art. 16 PZP 

2.1.28 KIO w wyroku o sygn. akt KIO 3631/21 nakazała Zamawiającemu 
wykreślenie postanowień uprawniających Zamawiającego do 
jednostronnych czynności (zarzutem objęte były postanowienia §4 ust. 
11, §5 ust. 2 oraz §11 ust. 2 PPU). 

2.1.29 O ile postanowienie §4 ust. 11 PPU uległo zmianie, o tyle postanowienia 
§5 ust. 2 oraz §11 ust. 2 PPU, w zasadzie, nie zmieniły się. Wykonanie 
tylko kosmetycznej zmiany, mającej polegać na ukryciu właściwego 
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celu Zamawiającego (czyli nieograniczonej kontroli i możliwości 
nakazywania dokonywania zmian w realizacji przedmiotu zamówienia 
przez inspektora nadzoru, a przez to Zamawiającego, w zakresie 
chociażby jakości czy też zakresu odpowiedzialności wykonawcy) nie 
może prowadzić do uznania, że wyrok w tym zakresie został 
prawidłowo wykonany. 

2.1.30 W dalszym ciągu wskazywane postanowienie nie spełnia wymogów 
określonych przez ustawodawcę w art. 433 pkt 3 PZP. 

2.1.31 Dlatego też, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu usunięcia 
wskazywanych postanowień. 

 

Zarzut naruszenia przepisu art. 106 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 PZP 

2.1.32 W pkt 6.1 SWZ oraz pkt 1.1.5 PFU Zamawiający dokonał zmian w 
zakresie raportów z badań żądanych w ramach przedmiotowych 
środków dowodowych. 

2.1.33 Zamawiający żąda m.in. raportu z „wytrzymałości na ściskanie”, 
podczas gdy norma PN EN 12566-3+A2:2013 nie przewiduje badań 
takiej wytrzymałości. 

2.1.34 Tabela ZA3 normy PN EN 12566-3+A2:2013 opisuje w sposób 
szczegółowy jakie wstępne badania typu muszą być przeprowadzone 
przez laboratorium notyfikowane, w tym „structural behaviour” –  
„zachowanie/wytrzymałość konstrukcji”, co nie jest pojęciem 
tożsamym z „wytrzymałością na ściskanie”.  

 

Initial type testing by 
a notified test 
laboratory 

Structural behaviour test or checking 
manufacturer’s calculation and conformity of the 
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product to the calculation Treatment efficiency test 
Watertightness tests  

Durability 

 

2.1.35 Ponadto, Zamawiający usunął raport z badania reakcji na ogień z 
żądanych przedmiotowych środków dowodowych, pomimo że ten 
raport wymagany jest zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013, a 
jego wynik musi być zamieszczony w deklaracji właściwości 
użytkowych. 

2.1.36 Wymagania dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zostały 
określone w sposób nieprecyzyjny i wewnętrznie sprzeczny. Z jednej 
strony Zamawiający wymaga „pełnych raportów z badań (...) według 
procedur określonych w normie PN EN 12566-3+A2:2013”, a z drugiej 
strony wyłącza raport z badania reakcji na ogień, mimo że procedura 
określona w normie wymaga przeprowadzenia takich badań.  

2.1.37 W przeciwieństwie do innych raportów z badań, raport z badania 
reakcji na ogień nie musi być wykonany przez laboratorium 
notyfikowane. Jeśli jednak Zamawiający oczekuje oczyszczalni 
zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i jako dowód tej zgodności 
żąda pełnych raportów z badań, to powinien również uwzględnić w 
nich raport z badania reakcji na ogień. 

2.1.38 Mając powyższe na uwadze, Odwołujący wnosi o nakazanie 
Zamawiającemu dokonania modyfikacji SWZ poprzez doprowadzenie 
wymaganych przedmiotowych środków dowodowych do zgodności z 
normą PN EN 12566-3+A2:2013, czyli poprzez żądanie złożenia 
raportu „zachowanie/wytrzymałość konstrukcji” oraz raport z badania 
reakcji na ogień. 
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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 
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