Urząd Zamówień Publicznych

Opinia dotycząca opisu przedmiotu zamówienia
Dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz stanowi o istotnych postanowieniach pó źniejszej umowy. St ąd te ż, na zamawiającym spoczywa obowi ązek jasnego i precyzyjnego okre ślenia przedmiotu zamówienia, a co za tym
idzie, wykorzystania do jego opisania standardowych określeń technicznych, które s ą zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w
danej branży.
Należy przy tym zauważyć, iż określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem zamawiającego. Jego okre ślenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad
ustawowych, nie jest jednoznaczne z konieczno ścią zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej bran ży. Powy ższe potwierdza orzecznictwo
Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki
sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama
okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na
rynku działają podmioty mog ące brać udział w post ępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył” (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie,
zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s. 35). Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 pa ździernika 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając w granicach okre ślonych
przepisami prawa, ma prawo sprecyzowa ć przedmiot zamówienia o okre ślonych minimalnych standardach jako ściowych i technicznych. Okoliczno ść o charakterze notoryjnym, że nie
wszyscy wykonawcy dysponuj ą produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mog ą go zaoferowa ć oraz, że wymagania techniczne s ą trudne do spełnienia przez
niektórych wykonawców, nie oznacza, że post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia
publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 3, Warszawa 2009, s. 40). „Zamawiający ma prawo wymaga ć, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jako ści wy ższej, niż
standardowa, lub o podwy ższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwi ć obiektywnymi okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt
KIO/UZP 236/08, UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s.40).
Mając powy ższe na uwadze, w opinii Urz ędu Zamówie ń Publicznych treść przepisów ustawy Pzp, w tym art. 29, nie stoi na przeszkodzie zakupu towarów wysokiej jako ści. Dodatkowo
należy zwrócić uwagę, iż zamawiający nie musi się kierować przy wyborze oferty najkorzystniejszej wyłącznie kryterium ceny. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 5 ustawy, przez najkorzystniejszą
ofert ę należy rozumieć ofert ę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących si ę do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofert ę z najniższą ceną.
Jak wynika z powołanej wy żej definicji a tak że z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy kryteria oceny ofert mog ą jednak dotyczy ć tylko i wyłącznie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem usług
wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy) i obejmowa ć np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dost ępnych technologii w zakresie oddziaływania na
środowisko, koszty eksploatacji, serwis, wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. Zgodnie z uchwałą
Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r. termin płatności ceny może być również przyjęty jako jedno z kryteriów oceny oferty.
Art. 29 ust. 1 Prawa zamó wień publicznych nakłada na zamawiającego obowi ązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpuj ący, za pomoc ą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych okre śleń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej
konkurencji a co za tym idzie zasady równego dost ępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy. Bior ąc pod uwag ę zapis art. 29 ust. 2 Prawa zamówie ń publicznych, zgodnie z
którym przedmiotu zamówienia nie mo żna opisywać w sposób, który mógłby utrudnia ć uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowo ści w opisie przedmiotu
zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie
zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji (zob. Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., II Ca 693/5). Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003 r.
zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które by wskazywały na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawc ę. Nie można mówić o zachowaniu zasady
uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego,
wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Narusza zasad ę uczciwej konkurencji
przy opisie przedmiotu zamówienia np. grupowanie leków w pakiety, w taki sposób, który z góry eliminuje z post ępowania dostawców leków nie zwi ązanych umowami z jedynym
producentem jednego z leków, zawartego w pakiecie (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2003 r.). Podobnie KIO w wyroku z dnia 16 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP
553/08, „ (…) Zamawiający zawarł wymóg zaoferowania przez wykonawców do dezynfekcji drzwi – strefy dotykowej preparatu Incidin Liquid Spray. Jak przyznał na rozprawie
Zamawiający, wymagał zaproponowania w ofercie przez wszystkich wykonawców ww. preparatu mimo istnienia na rynku innych preparatów o podobnym działaniu. Nie dopu ścił
jednocze śnie rozwiązań równowa żnych w tym zakresie. Izba uznał, iż powy ższy zapis stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji i jest
niezgodny z dyspozycją art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 2, Warszawa 2008, s. 45).
Do wyj ątków dopuszczających odmienny od uregulowanego art. 29 ust. 1 Prawa zamówie ń publicznych opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia należy art. 29 ust. 3 Prawa zamówie ń publicznych. Jednakże, ze wzgl ędu na to, i ż przepis ten ma charakter wyj ątkowy, mo że by ć on stosowany tylko w wyj ątkowych
sytuacjach i interpretowany ściśle: gdy jest to uzasadnione specyfik ą przedmiotu zamówienia lub gdy zamawiaj ący nie mo że opisać przedmiotu zamówienia za pomoc ą dostatecznie
dokładnych okre śleń a opisowi towarzyszą wyrazy "lub równowa żne" albo podobne, co nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy. W przypadku dopuszczenia
składania ofert równoważnych zamawiający jest zobowiązany do dokładnego określenia wymagań dotyczących takich ofert. Krajowa Izba Odwoławcza w wyrok z dnia 7 kwietnia 2008 r.,
sygn. akt KIO/UZP 254/08 wskazała, iż „Dla oceny w post ępowaniach, w których przewidziano składanie ofert równowa żnych nie wystarczy językowa wykładnia pojęcia „równowa żność”,
ale zawarte w SIWZ okre ślenia uściślające wymogi Zamawiaj ącego, odnosz ące si ę do dopuszczalnego przez niego zakresu równowa żności ofert ( …). Zamawiający w SIWZ powinien
doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności ofert. W przeciwnym razie nie b ędzie w stanie oceni ć ofert pod katem własnych potrzeb oraz porówna ć złożonych ofert. Okre ślenie
chociażby minimalnych wymagań w zakresie parametrów oferowanych wyrobów pozwala uzna ć ów wybór za równowa żny b ądź nie, a w konsekwencji dopu ści ofert ę do oceny, b ądź ją
odrzuci jako niezgodną z treścią SIWZ” (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s. 40).
Jak wynika z cytowanych wy żej orzecze ń nie jest wystarczaj ące dla dokonania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o art. 29 ust. 3 Prawa zamówie ń publicznych
wskazanie przez zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie oraz dodanie okre ślenia "lub równoważne" albo innego podobnego wyrazu. W opisie przedmiotu
zamówienia powinny znale źć się określenia precyzujące wymogi zamawiaj ącego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu "równowa żności" oferty. Je żeli zamawiający nie
wskaże, iż zamawiany produkt musi być: "nie cięższy niż ...", " do wysoko ści ...", " o wymiarach nie mniejszych ni ż... i nie wi ększych niż ...." itp. nie b ędzie w stanie oceni ć czy oferty
przedstawiające produkty ró żniące się między sobą mają charakter ofert równowa żnych. Zamawiający wskazując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na konkretny produkt a
pomijając minimalne wymagania dające obraz realnych oczekiwa ń co do oferowanego produktu, nie tylko narusza zasad ę określoną w art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy, ale tak że zasadę
uczciwej konkurencji i zasadę równego dost ępu do zamówienia publicznego okre ślone art. 7 ust. 1 Prawa zamówie ń publicznych, zniechęcając do udziału w post ępowaniu wykonawców
oferujących produkty innych marek.
Zamawiający narusza ustawę Prawo zamówień publicznych także wówczas je żeli, mimo, że istnieją sposoby opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpuj ący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, opisuje go poprzez wskazanie na znak towarowy lub wskazanie innych parametrów przesądzających o wyborze konkretnej marki.
Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówie ń publicznych nakłada na zamawiaj ącego obowi ązek uniewa żnienia post ępowania w sytuacji, gdy post ępowanie obarczone jest wad ą
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z tre ścią tego przepisu koresponduje wyliczenie narusze ń postępowania skutkujące niewa żnością umowy,
dokonane art. 146 ust. 1 prawa zamówie ń publicznych, co pozwala na wskazanie m.in. przypadków, w których zachodzi bezwzgl ędna konieczność unieważnienia postępowania. W śród
takich przypadków jest opisana art. 146 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówie ń publicznych sytuacja, kiedy w postępowaniu o zamówienie publiczne doszło do naruszenia przepisów określonych w
ustawie, a nast ępnie naruszenie to miało wpływ na wynik post ępowania, oraz sytuacja okre ślona art. 146 ust. 1 pkt. 5, który odwołuje się do dokonania wyboru oferty z ra żącym
naruszeniem ustawy.
Jeżeli więc zamawiaj ący opisał przedmiot zamówienia nie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporz ądzenie oferty jak wymaga tego ustawa, ale poprzez wskazanie znaku towarowego, mimo, i ż nie było to uzasadnione specyfik ą
przedmiotu zamówienia ani tym, że nie mógł on opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych okre śleń - dokonał wyboru oferty z ra żącym naruszeniem przepisów
Prawa zamówień publicznych. Zamawiający stwierdzając t ę okoliczność, ma obowiązek unieważnienia postępowania.
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