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w Chojnicach, w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę 

sprzętu i materiałów zużywalnych do hemodializy, znak sprawy: 

FZAP-380-21/20, zwanego dalej: „Postępowaniem”. 

 

Ogłoszenie o 

zamówieniu: 

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie 

Zamówień Publicznych nr 614057-N-2020 z dnia 23 listopada 

2020 r.  

 

Czynność 

Zamawiającego 

objęta Odwołaniem: 

czynność Zamawiającego z dnia 23 listopada 2020 r. polegająca 

na przygotowaniu i opublikowaniu Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) wraz z załącznikami 

której postanowienia zostały ukształtowane w sposób 

naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

 

Termin: 23 listopada 2020 r. stanowi początkową datę biegu terminu na 

wniesienie odwołania na wskazane wyżej czynność w 

Postępowaniu. 

 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Baxter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-380), przy ul. 

Kruczkowskiego 8, dalej: „Baxter” lub „Odwołujący” lub „Wykonawca”, zgodnie z art. 180 ust. 

1 i 2 w związku z art. 182 ust. 2 pkt 2) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.; dalej: „ustawa PZP” lub „Prawo zamówień 

publicznych”), wnoszę odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na:  

 

1. ukształtowaniu w Postępowaniu treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ i warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w sposób sprzeczny z 

obowiązującymi przepisami prawa poprzez: 

 

1) sformułowanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ (dalej: „OPZ”) w Postępowaniu w sposób 

naruszający i ograniczający uczciwą konkurencję oraz zasady równego 

traktowania wykonawców w postępowaniu, bowiem wykluczył w sposób 

nieuzasadniony innych wykonawców z udziału w Postępowaniu, faktycznie 

dopuszczając możliwość złożenia oferty przez jednego wykonawcę i w 

rzeczywistości  nie dopuszczając rozwiązań równoważnych.  
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− co w efekcie stanowiło naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP, art. 29 

ust. 2 i 3 ustawy PZP. 

 

2) określenie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców w Postępowaniu. 

 

− co w efekcie stanowiło naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP, art. 22 

ust. 1a ustawy PZP. 

 

3) W związku z opisanymi naruszeniami oraz zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 3 ustawy 

PZP, Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie 

Zamawiającemu: 

 

1) dokonanie modyfikacji SIWZ – tj. OPZ i warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez zmianę zaskarżonych 

postanowień w sposób określony w treści odwołania. 

 

2) dokonanie odpowiednich zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

dotyczącym przedmiotowego postępowania, w takim zakresie, w jakim treść 

tego Ogłoszenia będzie stała w sprzeczności z treścią SIWZ zmienioną w 

wyniku uwzględnienia tego odwołania; 

 

3) przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na sporządzenie oferty; 

 

4) zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu. 

  

Informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania Odwołujący powziął w dniu 23 

listopada 2020 r., tj. w dniu opublikowania na stronie internetowej używanej przez 

Zamawiającego w celu prowadzenia postępowania, SIWZ wraz z załącznikami. Tym samym 

pięciodniowy termin na wniesienie odwołania przewidziany w art. 182 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 

14 ust. 1 ustawy PZP został dochowany. 

 

Odwołujący wykazuje swój interes w uzyskaniu zamówienia, którego dotyczy Postępowanie,  

a także interes w złożeniu odwołania w tym, że na skutek wadliwie skonstruowanego SIWZ 

oraz OPZ będącego załącznikiem do SIWZ, Wykonawca, może ponieść szkodę, polegającą na 

braku możliwości złożenia oferty w Postępowaniu, co stanowi o naruszeniu przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  
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Baxter wykazuje, że w następstwie ww. czynności i zaniechań czynności wymaganych 

przepisami Prawa zamówień publicznych może ponieść rzeczywistą szkodę majątkową, 

polegającą na braku możliwości złożenia oferty w Postępowaniu, a następnie jej wyboru jako 

oferty najkorzystniejszej, a w konsekwencji nieuzyskaniu zamówienia.  

 

UZASADNIENIE 

 

I. Argumentacja dotycząca Opisu Przedmiotu Zamówienia  

 

W dniu 23 listopada 2020 r. Zamawiający opublikował SIWZ wraz z załącznikami w tym OPZ. 

Zamawiający będący gospodarzem niniejszego postępowania wprowadził postanowienia, 

które jawnie naruszają podstawowe zasady prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, takie jak zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania  

wykonawców. 

 

Zdaniem Odwołującego przygotowanie OPZ w Postępowaniu we wskazany sposób jest niczym 

nieuzasadniony i postanowienia wskazane przez Odwołującego w dalszej części powinny  ulec 

zmianie zgodnie z treścią żądań Odwołującego. W ocenie Odwołującego takie sformułowanie 

opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie zestawienia parametrów i warunków wymaganych 

w załączniku nr 2 do SIWZ, uniemożliwiają Odwołującemu udział w Postępowaniu i złożenie 

oferty. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest 

kształtować postanowienia prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wspomniane 

postanowienia w nieuprawniony sposób ograniczają uczciwą konkurencję oraz potwierdzają, 

że Zamawiający oczekuje złożenia oferty przez jeden podmiot – tj. B. Braun Avitum Poland Sp. 

z o.o. W ten sposób Zamawiający w sposób nieuzasadniony wskazał wymogi, które ograniczają 

konkurencję do jednego wykonawcy. 

 

Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest określenie na tyle rygorystycznych 

wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami 

Zamawiającego, i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w Postępowaniu, 

ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający 

dokonując takiego ustalenia brzmienia wymogów w postępowaniu, tj. w sposób eliminujący 

niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi 

potrzebami. 

 

Powyższy opis przedmiotu zamówienia w OPZ stanowi ewidentnie bezzasadne i sprzeczne z 

ustawą prawo zamówień publicznych uprzywilejowanie jednego wykonawcy, a tym samym 

nieuzasadnione wyeliminowanie innych wykonawców (producentów). Takie działanie nosi 

znamiona naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich 

wykonawców - tj. przepisów art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 
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Podkreślić należy, że Zamawiający w tabeli załącznika nr 2 do SIWZ wskazał, że w ramach 

przedmiotu zamówienia oczekuje zaoferowania: 

 

 
 
Odwołujący wskazuje, że Zamawiający w lp. 2 – 5 tabeli załącznika nr 2 do SIWZ wymaga zaoferowania 
dializatorów syntetycznych wysokoprzepływowych o rozmiarach: 
 

1) Lp. 2 – 1,4 - 1,5 m2 
2) Lp. 3 – 1,8 – 1,9 m2 
3) Lp. 4 – 2,0 - 2,1 m2 
4) Lp. 5 – 2,2 – 2,4 m2 

 

Odwołujący wskazuje, że wymagane rozmiary, w tym pozostawienie przez Zamawiającego luki 
między lp. 2 a lp. 3, polegająca na nieuwzględnieniu rozmiarów między 1,5 m2 a 1,8 m2 nie ma 
żadnego uzasadnienia medyczno-terapeutycznego i jest bez znaczenia dla celu w jakim zostało 
ogłoszone postępowanie.  
 
Odwołujący podkreśla również, że indywidualizacja leczenia pacjentów wymaga 
dostosowywania wielkości dializatora do potrzeb pacjenta. Pominięcie wielkości pośrednich 
jest sprzeczne z podejściem zakładającym indywidualizację leczenia. 
 
Przygotowanie OPZ w sposób jaki uczynił to Zamawiający prowadzi jedynie do ograniczenia 
konkurencji w Postępowaniu i naruszenia zasad równego traktowania wykonawców. Prowadzi 
to bowiem do sytuacji, w której ważną ofertę w Postępowaniu może złożyć tylko jeden 
wykonawca.  
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Kolejnym elementem OPZ, który nie znajduje żadnego uzasadnienia medycznego jest 

określenie przez Zamawiającego wymagania w zakresie igieł do hemodializy, tj. określenie 

wymaganych rozmiarów igieł do dializ tętniczych oraz igieł do dializ żylnych określonych w lp. 

6 -11 tabeli załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga bowiem zaoferowania 

następujących rozmiarów igieł: 

 

1) Lp. 6 – 1,5 
2) Lp. 7 – 1,6 
3) Lp. 8 – 1,8 
4) Lp. 9 – 1,5 
5) Lp. 10 – 1,6 
6) Lp. 11 – 1,8 

 

Przede wszystkim zaznaczyć należy, że Zamawiający w żaden sposób nie precyzuje w jakich 

jednostkach wyrażone są przedstawione wartości liczbowe, co prowadzi do sytuacji, w której 

Wykonawca nie ma możliwości określenia, jakie rozmiary igieł może zaoferować w 

Postępowaniu, co tym samym oznacza brak możliwości złożenia oferty w Postępowaniu. 

 

Przyjmując jednak, że jednostką miałyby być milimetry średnicy igły, niezrozumiałym i jak 

wskazywał Odwołujący nieznajdującym żadnego uzasadnienia medycznego, jest określenie 

przez Zamawiającego wymagania konkretnych rozmiarów igieł z pominięciem innych 

rozmiarów. Wnioskujemy o uściślenie jednostek średnicy igły, a ponadto elastyczne ujęcie 

żądanych wartości w zakresie 1.4 – 1.8 mm. Indywidualizacja leczenia pacjentów wymaga 

dostosowywania wielkości igieł do hemodializy do potrzeb pacjenta. Niektórzy pacjenci 

wymagają zastosowania igieł 1.4 mm. Wynika to u nich z wyższego ryzyka uszkodzenia 

przetoki, tym bardziej w sytuacji leczenia powtarzanymi hemodializami, gdy pacjent ma 

wykonywanych sto pięćdziesiąt sześć zabiegów hemodializy w roku, czyli igły są wkłuwane 

trzysta dwanaście razy. Ponadto, pominięcie wielkości pośrednich jest sprzeczne z podejściem 

zakładającym indywidualizację leczenia, a służy jedynie wykluczeniu niektórych oferentów. 

 

Przygotowanie przez Zamawiającego OPZ w zakresie igieł, nie dość, że nie ma uzasadnienia 

medycznego, to jeszcze prowadzi do ograniczenia konkurencji w Postępowaniu i naruszenia 

zasad równego traktowania wykonawców, umożliwiając de facto złożenie ważnej oferty w 

Postępowaniu tylko jednemu podmiotowi.  

 

Zamawiający ponadto nie dopuścił w żadnym miejscu SIWZ  w zakresie podanych rozmiarów 

igieł rozwiązań równoważnych, bowiem określił wprost jakich rozmiarów igieł oczekuje, co w 

kontekście dostępnych na rynku rozwiązań oraz stosowanych w praktyce szpitalnej rozmiarów 

igieł jest niedopuszczane.  

 

W tym miejscu wskazać należy, że zarówno w odniesieniu do rozmiarów dializatorów jak i 

rozmiaru igieł do dializ tętniczych oraz żylnych niezwykle istotne znaczenie ma 
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indywidualizacja leczenia. Wśród chorych hemodializowanych z powodu przewlekłej choroby 

nerek w stadium V, ze względu na zróżnicowane potrzeby psychologiczne, socjologiczne, 

somatyczne, metaboliczne i biochemiczne, wymagana jest indywidualizacja leczenia. Dotyczy 

ona wielu aspektów wpływających na tryb życia, ale też objawy i dolegliwości. Wśród wielu 

innych czynników wpływ na to mają także wielkość powierzchni dializatora, skutkująca 

zróżnicowanym usuwaniem toksyn mocznicowych i ultrafiltracją, jak i grubość igieł związana z 

długoterminową ochroną funkcjonowania przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ. Zatem im 

większy zakres dostępnych rozmiarów dializatorów i igieł, tym większa możliwość 

indywidualizacji leczenia. 

 

Zamawiający ograniczył również konkurencję i zasady równego traktowania wykonawców w 

Postępowaniu poprzez określenie wymagań w zakresie lp. 18 – 20 załącznika nr 2 do SIWZ, tj. 

Preparat do dezynfekcji cytrotermicznej aparatów do hemodializy (kwasek cytrynowy 50%), 

Zasadowy koncentrat wodorowęglanowy, Kwaśny koncentrat wodorowęglanowy z różnym 

składem jonowym, poprzez określenie, że produkty te mają być dostarczone w opakowaniach 

po 10 l. Wskazać należy, że produkty tam wymienione w opakowaniach po 10 l, może 

zaoferować tylko jeden podmiot jest to B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o., zatem to wymaganie 

w sposób jednoznaczny potwierdza, że OPZ został przygotowany w sposób naruszający 

uczciwą konkurencję i zasady równego traktowania wykonawców w Postępowaniu.  

 

Odwołujący podkreśla, że sposób w jaki Zamawiający ukształtował treść OPZ w Postępowaniu 

umożliwia złożenie oferty tylko jednemu podmiotowi. Wymagania w zakresie każdego z 

produktów określonych w OPZ w omawianym zakresie uniemożliwiają złożenie w 

Postępowaniu ofert konkurencyjnych. 

 

Ponadto niezwykle istotną z punktu widzenia Postępowania kwestią jest brak podziału 

poszczególnych pozycji określonych w OPZ na  części. Zadaniem Odwołującego, Zamawiający 

ma pełną świadomość, że OPZ w obecnym kształcie, który uniemożliwia złożenie ofert na 

poszczególne pozycje, prowadzi do wyeliminowania konkurencji w Postępowaniu, wystarczy 

bowiem, że jedna z pozycji umożliwia złożenie ważnej oferty w Postępowaniu konkretnemu 

podmiotowi.  

 

Odwołujący wskazuje przy tym, że połączenie wszystkich wskazanych w OPZ produktów w 

jedną część oraz brak wydzielenia poszczególnych pozycji OPZ do odrębnych części jest 

niezgodny z podstawowymi zasadami Prawa zamówień publicznych i nie ma żadnego 

uzasadnienia merytorycznego jak i prawnego.  

 

Jednym z argumentów przemawiających za podziałem zamówienia na części jest 

ekonomiczność takiego rozwiązania. Utrzymanie jednego pakietu na wszystkie produkty 

prowadzące do sytuacji, w której tylko jeden podmiot może złożyć ofertę w Postępowaniu, z 

jednej strony prowadzi do ograniczenia konkurencji w Postępowaniu, z drugiej może 
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prowadzić do dyktowania cen przez tego wykonawcę, a w konsekwencji stać w sprzeczności z 

racjonalnym i oszczędnym wydatkowanie środków publicznych.  

 

Ponadto trzeba zaznaczyć, że produkty wymagane przez Zamawiającego w OPZ, są produktami 

powszechnie stosowanymi w praktyce szpitalnej. Określone w OPZ produkty, z 

uwzględnieniem zarzutów podniesionych przez Odwołującego, mogą być bowiem, w sytuacji 

podziału zamówienia na części, dostarczone przez innych wykonawców. Produkty 

jednorazowe innych dostawców, takie jak określone w OPZ igły, dializatory, linie krwi mogą 

być bowiem kompatybilne z danym aparatem do hemodializy, zatem podział zamówienia na 

części umożliwia innym wykonawcom złożenie ważnej oferty w Postępowaniu i jednocześnie 

zachowanie podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych, tj. zasad uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców oraz jednocześnie wpłynie na możliwość uzyskania przez 

Zamawiającego korzystniejszych cenowo ofert, bez straty jakości oferowanych produktów. 

 

Wskazać w tym miejscu należy, że Zamawiający w protokole Postępowania uzasadnia brak 

podziału na części przedmiotu zamówienia: 

 

 
 

Nie sposób zgodzić się z argumentacją przedstawioną przez Zamawiającego w/w 

uzasadnieniu. Zamawiający powołuje się na swoje doświadczenie, które miałoby wskazywać, 

że z powodu niskich cen jednostkowych asortymentu, rozbicie go na części prowadziłoby do 

zwiększenia koordynacji działań firm. Przede wszystkim Zamawiający nie ma doświadczenia w 

zakresie podziału dostaw zamówienia na części, gdyż nieustannie od 2014 r. w 

postępowaniach na tożsamy przedmiot zamówienia składa ofertę i zostaje wybierany jeden 

podmiot B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o., zatem Zamawiający nie może i nie ma wiedzy czy 

i w ogóle w jaki sposób podział zamówienia wpłynąłby na koszty realizacji zamówienia 

publicznego.  

 

Co więcej, kwestie kosztów realizacji zamówienia, nie mogą i nie powinny mieć dla 

Zamawiającego żadnego znaczenia, bowiem po pierwsze podział zamówienia na części nie 

oznacza, że wykonawca nie może złożyć oferty na wszystkie części, a dążąc do uzyskania 

zamówienia będzie starał się zaoferować w każdej z nich jak najlepszą cenę, po drugie 

Zamawiający nie może ingerować i brać pod uwagę tego, w jaki sposób wykonawcy ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego kalkulują swoje oferty, nie ma on ponadto wiedzy na 

temat zasad dystrybucji u wykonawców oraz szeregu sposobów na minimalizowanie tych 

kosztów.  
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Dowód: 

1) Wyniki postępowań prowadzonych przez Zamawiającego w 2014 r., 2015 r., 2017 

r., 2018 r. – załącznik nr 6 

 

Argument o zwiększonych kosztach pozostaje również bez znaczenia dla podziału 

Postępowania na części ze względu na treść załącznika nr 7 do SIWZ – „wzór umowy”. Zgodnie 

z §2 ust. 1: 

 

„W zależności od swoich bieżących potrzeb Zamawiający w trakcie trwania 

niniejszej umowy będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę 

wyrobu określonego w § 1 ust. 2.” 

 

Zamawiający nie określa przy tym jaki jest minimalny zakres jednego zamówienia, zatem każdy 

z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi się liczyć z możliwością 

zamówienia nawet jednej sztuki asortymentu określonego w OPZ. Zaznaczyć przy tym należy, 

że dostawy na podstawie zamówień jednostkowych są standardem w zamówieniach 

publicznych ogłaszanych przez Zamawiających takich jak szpitale, więc każdy z podmiotów 

działających w branży bierze to pod uwagę składając ofertę w Postępowaniu. Zatem 

uzasadnienie Zamawiającego jakoby przy braku podziału zamówienia na części miało dojść do 

bliżej nieokreślonej redukcji kosztów realizacji zamówienia jest chybione.  

 

Wskazać należy również, że uzasadnienie przedstawione przez Zamawiającego w protokole 

Postępowania nie jest zogdne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, który w 

odpowiedzi na pytanie „Jak uzasadnić rezygnację z podziału zamówienia na części? Czy to, 

że zamawiającemu wygodniej jest mieć jedną umowę niż trzy na poszczególne części, jest 

wystarczającym uzasadnieniem?”, wskazuje: 

 

„Należy zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą 

rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz 

brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji 

zamówienia.” 

 

„A contrario uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi 

trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem 

działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny 

stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na 

części.” 

 

Bez wątpienia wskazane w uzasadnieniu przyczyny braku podziału zamówienia na części w 

Postępowaniu, to jedynie „obawy”, gdyż Zamawiający nie ma doświadczenia w koordynacji 
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działań wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w Postępowaniu, ani 

wiedzy na temat kosztów jakie niesie ze sobą podział zamówienia na części. 

 

Wskazać należy, że co prawda Zamawiający może odstąpić od podziału zamówienia na części 

jednak zasadą powinno być dokonanie takiego podziału i tylko w wyjątkowych, uzasadnionych 

okolicznościach, Zamawiający może zaniechać dokonania takiego podziału. 

 

Na obowiązek podziału zamówienia na części niejednokrotnie zwraca uwagę Urząd Zamówień 

Publicznych, który w swoich opiniach, zaleceniach podkreśla, że Zamawiający, o ile to możliwe 

muszą dzielić zamówienie na części, gdyż jest to podstawa do zachowania konkurencji w 

Postępowaniu. UZP w odpowiedzi na pytanie „Jak uzasadnić rezygnację z podziału 

zamówienia na części? Czy to, że zamawiającemu wygodniej jest mieć jedną umowę niż trzy 

na poszczególne części, jest wystarczającym uzasadnieniem?”, wskazuje: 

 

„Zamawiający, uzasadniając przyczyny braku podziału zamówienia na części, nie 

może powoływać się wyłącznie na korzyści organizacyjne, wynikające z 

prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego.” 

 

Ponadto UZP podkreśla: 

 

„Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy 

instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby 

właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia 

powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. 

Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe przyczyny: 

instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby 

ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub 

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia(…).” 

 

Z powyższego wynika zatem, że brak podziału zamówienia na części może być sytuacją 

wyjątkową i musi zostać w sposób prawidłowy uzasadniony. Sytuacja, w której brak podziału 

na części prowadzi do ograniczenia konkurencji i zasad równego traktowania wykonawców w 

Postępowaniu jest niedopuszczalna. Potwierdził to UZP w odpowiedzi na pytanie, „Czy 

zamawiający, który dokonuje podziału zamówienia na mniej części niż jest to możliwe, 

narusza przepisy ustawy Pzp?” 

„Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego 

swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji.” 
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Brak podziału zamówienia na części był również przedmiotem orzeczeń Krajowej Izby 

Odwoławczej, na obowiązek podziału zamówienia na części wskazało KIO m. in. w wyroku z 

dnia 2 stycznia 2017 r., KIO 2346/16: 

 

„Na powyższej podstawie uznać należy, że choć ustawodawca nie wprowadził 

nakazu podziału zamówienia na części, to jednak dał wyraz temu, iż jako regułę 

zamawiający winni traktować podział zamówienia na części” 

 

Istotne z punktu widzenia niniejszego odwołania jest również orzeczenie KIO z dnia 8 listopada 

2016 r., KIO 2018/16, gdzie Izba stwierdziła: 

 

„Argument Zamawiającego o chęci osiągnięcia efektu skali i w jej efekcie 

korzystniejszej ceny należy uznać za chybiony, wobec potwierdzenia przez 

Odwołującego dowodami z rozprawy, że tak pierwotnie, jak i po zmianie z 4 

listopada 2016 r., w kontekście poprzedniego zarzutu, tylko jeden podmiot byłby 

w stanie złożyć ofertę w postępowaniu, co nie prowadziłoby w żadnym wypadku 

do uzyskania dogodnych warunków finansowych wbrew oczekiwaniom 

Zamawiającego” 

 

Zwrócić również należy uwagę, że Zamawiający określając przedmiot zamówienia w rozdziale 

I ust. 2 SIWZ wskazuje: 

 

„Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
2.1. 33.18.11.00-3: Urządzenia do hemodializy, 
2.2. 33.18.14.00-6: Wielofunkcyjne urządzenia do hemodializy, 
2.3. 33.18.15.20-3: Wyroby do dializy nerkowej, 
2.4. 33.18.15.10-0: Płyny do terapii nerkowej, 
2.5. 33.69.28.00-5: Roztwory do dializy, 
2.6. 33.18.12.00-4: Filtry do dializy, 
2.7. 33.14.13.24-7: Igły do dializy, 
2.8. 33.63.16.00-8: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.” 

 

Z powyższego wynika, że na przedmiot zamówienia składa się różny rodzajowo asortyment, 

co dodatkowo uzasadnia podział zamówienia na części. 

 

Odwołujący podkreśla ponadto, że zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy PZP, zamawiający 

przygotowuje i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Wskazany przepis stanowi o 

bezwzględnym zakazie przygotowania postępowania, w tym opisu przedmiotu zamówienia w 

postępowaniu w sposób, który ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcy potencjalnie 

będącemu w stanie wykonać zamówienie. Wymagania stawiane wykonawcom muszą mieć 
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walor istotnych, znaczących dla całego zamówienia, nie mogą mieć charakteru subiektywnego 

albo więcej – zmierzającego do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać 

preferencji dla konkretnego podmiotu. 

 

Zamawiający będący gospodarzem niniejszego postępowania wprowadził do dokumentacji 

Postępowania postanowienia w treści OPZ będącego załącznikiem do SIWZ oraz SIWZ, które 

jawnie naruszają podstawowe zasady prowadzenia postępowania, takie jak zasada uczciwej 

konkurencji, proporcjonalności i równego traktowania wykonawców, co świadczy  

o nierównym traktowaniu wykonawców poprzez sformułowanie opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób niezgodny z art. 7 i 29 ustawy PZP.  

 

Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest określenie na tyle rygorystycznych 

wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami 

zamawiającego, i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postępowaniu, 

ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający 

dokonując takiego ustalenia brzmienia wymogów w postępowaniu, tj. w sposób eliminujący 

niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi 

potrzebami. 

 

Zdaniem Odwołującego wprowadzone przez Zamawiającego do SIWZ postanowienia są 

niczym nieuzasadnione i winny ulec zmianie zgodnie z treścią żądania Odwołującego. W ocenie 

Odwołującego utrudniają bowiem one Odwołującemu dostęp do rynku zamówień 

publicznych. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest 

kształtować postanowienia prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji, proporcjonalności i równego traktowania 

wykonawców.  

 

Takie działanie Zamawiającego nie korzysta z ochrony prawnej i nie znajduje uzasadnienia. 

Odwołujący wskazuje, iż Zamawiający, jako organizator postępowania posiada uprawnienie 

przede wszystkim do przygotowania dokumentacji zamówienia dostosowanej do jego 

indywidualnych potrzeb. Jednakże uprawnienie to nie oznacza dokonania opisu wymagań co 

do przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, nadmiernych, 

nieadekwatnych do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie posiada interesu w dokonaniu 

opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję, gdyż właśnie poprzez 

dokonanie takiego opisu jego potrzeby mogą nie zostać zabezpieczone ze względu na mniejszą 

liczbę wykonawców składających ofertę w postępowaniu. Odwołujący podziela pogląd 

wyrażony w wyroku KIO z dnia 20 stycznia 2011 r. sygn. akt: KIO/UZP 28/11, zgodnie z którym: 

 

„Nadmierne ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez 

zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, 

zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, (poza przewidzianymi w przepisach 
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ustawy) w przypadku, gdy brak ku temu rzeczowego uzasadnienia, stanowi 

naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.”  

 

Do stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji postępowania, a tym samym sprzeczności 

z prawem, wystarczy jedynie zaistnienie możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez 

zastosowanie określonych postanowień specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego 

uniemożliwienia takiej konkurencji. 

 

Ponadto w tym zakresie Odwołujący podziela pogląd wyrażony w poniżej przytoczonych 

orzeczeniach: 

 

1. wyrok KIO z dnia 9 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP-514/08: 

 

„fundamentalną zasadą udzielania zamówień publicznych jest zasada uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Szczególne znaczenie tej 

zasady potwierdza przepis art. 29 ust. 2 ustawy pzp, który zakazuje nie tyko 

opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą 

konkurencję, ale także w sposób, który mógłby tę konkurencję utrudniać" 

 

2. wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP-254/08: 

 

„Jak wynika z literalnej wykładni art. 29 ust. 2 pzp użyty w treści tego przepisu 

zwrot „mógł utrudniać uczciwą konkurencję”, wskazuje iż dla uznania naruszenia 

ustanowionego powyższej normie prawnej zakazu wystarczające jest jedynie takie 

działanie zamawiającego, które mogłoby sprzyjać naruszeniu zasady uczciwej 

konkurencji niekoniecznie zaś godzić w nią bezpośrednio.” 

 

3. wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2478/17: 

 

„Tym samym nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje 

przedmiot zamówienia ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas gdy 

inny niż opisany w siwz sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu 

uzyskać ten sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby 

dostęp do zamówienia. W takiej sytuacji bowiem nie mamy do czynienia z 

rzeczywiście uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, a co za tym idzie - 

ograniczenie konkurencji polegające na uniemożliwieniu złożenia oferty 

wykonawcom obiektywnie zdolnym do wykonania zamówienia, również nie jest 

uzasadnione.” 
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Dodatkowo Odwołujący wskazuje, że Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w 

sposób wskazujący na jedno rozwiązanie oferowane przez B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o., 

co zostało wyżej wykazane, jednocześnie Zamawiający w Postępowaniu nie dopuścił 

rozwiązań równoważnych. Co prawda w samej treści SIWZ i załącznika znajduję się ogólny 

zapis dopuszczający rozwiązania równoważne, jednak jest to działanie pozorne 

Zamawiającego, gdyż Zamawiający nie wskazał istotnych elementów, parametrów 

równoważności, które będzie oceniał jako rozwiązania równoważne. Tym samym Zamawiający 

nieprawidłowo zaimplementował na gruncie Postępowania, obowiązek wynikający z art. 29 

ust. 3 ustawy PZP, polegający na dopuszczeniu zaoferowania rozwiązań równoważnych. 

 

W doktrynie jak i w orzecznictwie wskazuje się, że w celu realizacji obowiązku dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych, należy zamieścić w opisie przedmiotu zamówienia sformułowania 

„lub równoważne”, oraz szczegółowo opisać parametry w oparciu o które dokonywać będzie 

się weryfikacji wspomnianej równoważności. 

 

Postanowienia SIWZ i załączników opublikowane przez Zamawiającego, w zacytowanym wyżej 

kształcie, nie tylko są niezgodne z literalną treścią przepisów ustawy PZP, w szczególności  

z art. 29 ust. 3, ale w praktyce uniemożliwiają złożenie prawidłowej oferty przez szerokie grono 

potencjalnych wykonawców, którzy chcieliby zaproponować rozwiązania równoważne, być 

może znacznie lepsze od rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego, w ramach 

dokumentacji opublikowanej w Postępowaniu.  

 

Z powyższego wynika, że przygotowanie OPZ w sposób jaki uczynił to Zamawiający, tj. 

określenie wymagań w zakresie poszczególnych elementów zamówienia oraz brak podziału 

zamówienia na części prowadzi do sytuacji, w której ważną ofertę w Postępowaniu może 

złożyć tylko jeden podmiot, co  z kolei prowadzi do naruszenia podstawowych zasad 

określonych w ustawie PZP, tj. zasady uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania 

wykonawców w Postępowaniu. 

 

Mając na względzie powyższe BAXTER wnosi o zmianę postanowień SIWZ, w tym OPZ w 

następujący sposób: 

 

1. Doprecyzowanie OPZ w zakresie lp. 6 – 11 tabeli załącznika nr 2 do SIWZ poprzez 

określenie w jakich jednostkach wyrażone są wartości liczbowe w tych pozycjach. 

 

2. Dokonanie podziału zamówienia na części w sposób prowadzący do zachowania 

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w Postępowaniu, 

w następujący sposób: 

 

1) Część 1 - Dializatory niskoprzepływowe - obecnie lp. 1 załącznika nr 2 do SIWZ  
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2) Część 2 - Dializatory wysokoprzepływowe – obecnie lp. 2 – 5 załącznika nr 2 do SIWZ 

z uwzględnieniem rozmiarów: 

• 1,4 – 1,5 m2, 

• 1,6 – 1,9 m2, 

• 2,0 – 2,1 m2 

3) Część 3 - Igły tętnicze i żylne w zakresie 1.4 – 1.8 mm – obecnie lp. 6 – 11 załącznika 

nr 2 do SIWZ. 

4) Część 4 - Igły z dodatkowym zabezpieczeniem oraz igły do dializy jednoigłowej – 

obecnie lp. 12 – 14 załącznika nr 2 do SIWZ  

5) Część 5 - Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia wraz z workiem 

zbiorczym, łącznikiem (minispike), z zaciskami na drenach do aparatu Dialog + – 

obecnie lp. 15 załącznika nr 2 do SIWZ 

6) Część 6 - Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia wraz z workiem 

zbiorczym, łącznikiem (minispike), z zaciskami na drenach do aparatu Fresenius 4008 

– obecnie lp. 16 załącznika nr 2 do SIWZ  

7) Część 7 - Linie do dializy jednoigłowej do aparatu Fresenius – obecnie lp. 17 

załącznika nr 2 do SIWZ 

8) Część 8 - Preparat do dezynfekcji cytrotermicznej aparatów do hemodializy – obecnie 

lp. 18 załącznika nr 2 do SIWZ  

9) Część 9 - Zasadowy koncentrat wodorowęglanowy, kwaśny koncentrat 

wodorowęglanowy z różnym składem jonowym, zestaw do produkcji zasadowego 

koncentratu wodorowęglanowego (suchy proszek), Zestaw do produkcji kwaśnego 

koncentratu wodorowęglanowego z różnym składem jonowym (suchy proszek) – 

obecnie lp. 19 – 22 załącznika nr 2 do SIWZ 

 

II. Argumentacja dotycząca warunków udziału w Postępowaniu 

 

Zamawiający w rozdziale II ust. 2 pkt 2.3 SIWZ określił warunki udziału w Postępowaniu w 

zakresie  zdolności technicznej lub zawodowej, określając przy tym w pkt 2.3.1, że wykonawca, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie złożyć dokumenty: 

 

„wykazem minimum 3 dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych w zakresie dostaw odpowiadających 

przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 410.700,00 zł brutto każda 

dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
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ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert;” 

 

Z powyższego postanowienia SIWZ wynika, że Zamawiający oczekuje przedstawienia 

dowodów na wykonanie dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia określonym w 

Postępowaniu, zatem wykonania w ramach jednej umowy dostawy wszystkich produktów 

wymienionych przez Zamawiającego w OPZ.  

 

Jak wynika z argumentacji Odwołującego dotyczącej przygotowania OPZ w Postępowaniu, 

wskazuje ona jednoznacznie na możliwość wykonania przedmiotu zamówienia tylko przez 

jednego wykonawcę. W konsekwencji żądanie, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia wykazał się wykonaniem 3 umów gdzie przedmiot zamówienia był tożsamy z 

przedmiotem zamówienia określonym w Postępowaniu, oznacza, że tylko jeden wykonawca 

będzie mógł wykazać się stosownym doświadczeniem i potwierdzić, że spełnia warunki udziału 

w Postępowaniu. Będzie to bowiem podmiot, który do tej pory wykonał dla Zamawiającego 

umowy o tożsamym przedmiocie zamówienia. 

 

Odwołujący podkreśla ponadto, że sposób określenia przez Zamawiającego warunku udziału 

w Postępowaniu wskazuje, że każda dostawa, którą wykonawcy muszą wykazać na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu musi obejmować cały zakres 

określony przez Zamawiającego w OPZ, tj. w załączniku nr 2 do SIWZ. Jak wskazywał wcześniej 

Odwołujący, połączenie wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia w 

jednej części, bez rozbicia na poszczególne pozycje powoduje, że jedynie wykonawca 

realizujący umowy dla Zamawiającego, będzie mógł wykazać się niezbędnym doświadczeniem 

na wykonanie trzech tożsamych z przedmiotem zamówienia dostaw w ostatnich trzech latach 

przed terminem składania ofert. Zaznaczyć przy tym należy, że połączenie poszczególnych 

elementów wchodzących w zakres zamówienia w jedną część, jest sytuacją niespotykaną na 

rynku, zatem nie ma możliwości, aby wykazać spełnienie warunków udziału w Postępowaniu 

poprzez powołanie się na inne należycie zrealizowane dostawy, zgodne z celem w jakim 

zostało ogłoszone Postępowanie. 

 

Na potwierdzenie twierdzeń Odwołującego należy przedstawić dokumentację postępowań 

prowadzonych przez Zamawiającego w poprzednich latach, z której jednoznacznie wynika 

tożsamy zakres zamówienia oraz fakt, że w Postępowaniu brał udział tylko jeden wykonawca, 

który mógł złożyć ważną ofertę w Postępowaniu, tj. B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. 

 

 Dowód: 
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1) Dokumentacja postępowania 2017 r. – 2018 r. – załącznik nr 7 

 

Wskazać przy tym należy, że podstawowym celem w jakim Zamawiający określa warunki 

udziału w Postępowaniu, jest ocena wykonawców pod kątem możliwości wykonania 

zamówienia, ich rzetelności i fachowości w zakresie celu w jakim jest prowadzone 

Postępowanie. Jak wynika z treści SIWZ celem Postępowania jest dostawa sprzętu i 

materiałów zużywalnych do hemodializy, zatem w tym właśnie zakresie Zamawiający winien 

oceniać zdolność techniczną i zawodową wykonawców, a nie ograniczać te warunki, do 

dostaw wykonanych de facto dla Zamawiającego. 

 

Zdaniem Odwołującego, określenie warunku udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej, odnoszące się do przedmiotu zamówienia określonego w 

Postępowaniu, nie ma tak naprawdę na celu weryfikacji zdolności technicznej lub zawodowej 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a jest próbą 

wyeliminowania innych wykonawców z Postępowania, co jednoznacznie wskazuje, że takie 

ukształtowanie warunków udziału w Postepowaniu ogranicza uczciwą konkurencję i zasadę 

równego traktowania wykonawców w Postępowaniu.  

 

Co więcej warunki te zostały określone niezgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 22 ust. 1a 

ustawy PZP, gdyż nie prowadzą one do oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia oraz nie są proporcjonalne w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Powyższe twierdzenia Odwołującego są poparte orzecznictwem KIO wyrażonymi m. in. w: 

 

1) Wyrok KIO z dnia 4 czerwca 2019 r., KIO 916/19: 

 

„Warunek udziału w postępowaniu ustalony przez zamawiającego podlega ocenie 

pod kątem proporcji do opisanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia 

oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Warunek ten 

nie może być nadmierny i w nieuzasadniony sposób eliminować z udziału w 

postępowaniu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Wynika to nie 

tylko z zasad prowadzenia postępowania wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, zasady równego traktowania wykonawców i 

uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności, ale znajduje bezpośrednie 

potwierdzenie w treści art. 22 ust. 1a in fine ustawy - Prawo zamówień publicznych 

stanowiącym o minimalnych poziomach zdolności.” 

 

2) Wyrok KIO z dnia 1 sierpnia 2019 r., KIO 1342/19: 

 

„Zachowanie zasady proporcjonalności przy określaniu warunków udziału w 

postępowaniu oznacza, że warunki udziału w postępowaniu opisane przez 
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zamawiającego muszą być uzasadnione w odniesieniu do konkretnych warunków 

danego zamówienia, w tym w szczególności - wartości zamówienia, 

charakterystyki i specyfiki przedmiotu zamówienia, zakresu zamówienia, stopnia 

jego złożoności oraz warunków realizacji. Warunki udziału w postępowaniu 

powinny być określone na minimalnym poziomie, tj. nie powinny ograniczać 

dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię jego należytego 

wykonania, a tym samym nie mogą być określane ponad poziom niezbędny do 

osiągnięcia celu, jakim jest wyłonienie wykonawcy, który będzie zdolny 

prawidłowo zrealizować zamówienie, tj. w sposób zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ.” 

 

3) Wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2020 r., KIO 550/20: 

 

„Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz 

wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne 

poziomy zdolności. Należy zatem odróżnić określenie przedmiotu zamówienia od 

warunków udziału w postępowaniu, które zawsze muszą być proporcjonalne do 

przedmiotu zamówienia i umożliwiać ocenę wykonawcy, pod kątem jego 

zdolności do należytego wykonania zamówienia. Nie oznacza to jednak, iż 

warunek udziału w postępowaniu musi być tożsamy z przedmiotem zamówienia, 

istne jest aby był on proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiał 

oceną zdolności wykonawcy do jego należytej realizacji.” 

 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że Zamawiający określając warunki udziału w 

Postępowaniu uczynił to niezgodnie z treścią art. 22 ust. 1a ustawy PZP, określając je w sposób 

nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, stawiając nadmierne nieuzasadnione 

wymagania oraz, że jednocześnie w sposób nieuzasadniony ograniczył konkurencję w 

Postępowaniu.  

 

Mając na względzie powyższe oraz wnioskowaną zmianę treści OPZ, która pozostaje w 

sposób nierozerwalny związana z warunkami udziału w Postępowaniu, Odwołujący wnosi o 

zmianę SIWZ poprzez: 

 

1) Zmianę warunków udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej poprzez określenie ich w sposób prowadzący do możliwości oceny 

wykonawców zgodnie z celem Postępowania oraz dostosowania tych warunków w 

zakresie wnioskowanego podziału zamówienia na części. 
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III. Podsumowanie 

 

Brak zmian w treści SIWZ, zgodnie ze stanowiskiem Odwołującego przedstawionym  

w niniejszym Odwołaniu, skutkowałoby koniecznością odrzucenia oferty Odwołującego na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez jej niezgodność z treścią SIWZ oraz 

wykluczenie wszystkich wykonawców poza B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. z Postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy PZP co w konsekwencji prowadziłoby do odrzucenia 

ofert tych wykonawców na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP . Wobec powyższego, zdaniem 

Odwołującego zaskarżone postanowienia należy zmienić w sposób gwarantujący dostęp do 

niniejszego zamówienia szerszemu kręgowi wykonawców.  

 

W tym miejscu Odwołujący zastrzega sobie możliwość rozbudowania zaprezentowanej  

w niniejszym odwołaniu argumentacji oraz powołania środków dowodowych w toku 

rozprawy. 

 

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy zarzut jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie. 

 

W wykonaniu dyspozycji art. 180 ust. 5 ustawy PZP kopia odwołania została w terminie na 

wniesienie odwołania przekazana Zamawiającemu. 

 

Wpis w kwocie 7 500,00 złotych został uiszczony na rachunek bankowy Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

 

w imieniu Odwołującego: 

 

 

 

……………………………. 

radca prawny  

Łukasz Krawczyk 

 

Załączniki:  

1) pełnomocnictwo, 

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, 

3) odpis z KRS Odwołującego, 

4) potwierdzenie zapłaty wpisu w wysokości 7 500 zł, 

5) Wyniki postępowań prowadzonych przez Zamawiającego w 2014 r., 2015 r., 2017 r., 

2018 r., 

6) Dokumentacja postępowania 2017 r. – 2018 r., 

7) potwierdzenie dostarczenia kopii odwołania Zamawiającemu. 
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