
 

 Tarnów, dnia 22 września 2022 roku  

 

Do:  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

ul. Postępu 17a  

02-676 Warszawa  

 

Zamawiający:  

„Miejskie Inwestycje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, ul. Legionów 122 D lok. 114, 

26-110 Skarżysko-Kamienna,  

Tel. +48 41 254 70 10 +48 41 254 70 11  

e-mail: kontakt@miejskieinwestycje.pl    

korespondencja w postępowaniu: https://platforma.eb2b.com.pl 

lub https://xx.eb2b.com.pl, 

 

Odwołujący:  

MTM Budownictwo Sp. z o.o. 

ul. Koszycka 21 

33-100 Tarnów 

tel. 14 657 40 57 

email: office@mtm-budownictwo.eu 

KRS 0000381088 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, nadbudowa  

i przebudowa pływalni miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa  

i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19” na 

działkach (obręb 0003 PLACE ark. 17 nr ewid. Dz. 37/4, 38/4, 38/5, 65/5, 143/1) w Skarżysku-

Kamiennej”, znak: ZP.MI.09.2022 (dalej: „Postępowanie”), prowadzonego przez „Miejskie 

Inwestycje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Zamawiający”) w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień 

publicznych (dalej: „ustawa Pzp” lub „Pzp”; ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 września 2022 r. pod numerem 2022/S 176-

497110, strona prowadzonego postępowania:  

www.miejskieinwestycje.nbip.pl,  

 

 

 

 

ODWOŁANIE 

 

Działając w imieniu MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, potencjalnego 

wykonawcy, zainteresowanego uzyskaniem zamówienia, wnoszę odwołanie wobec:  

1. czynności Zamawiającego, polegającej na określeniu w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej  

i finansowej, w sposób nieproporcjonalny (zawyżony) do przedmiotu zamówienia.  

 

Wnosząc niniejsze odwołanie, zarzucam Zamawiającemu obrazę następujących przepisów 

prawa:  

1. art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez ustalenie w sekcji D pkt. 2.3 lit. c Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zbyt wygórowanego warunku udziału  

w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, w części dotyczącej 

żądania od potencjalnych wykonawców wykazania osiągnięcia łącznych przychodów 

netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych nie niższych niż 
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300.000.000,00 zł (trzysta milionów złotych) w każdym z dwóch poprzednich lat 

obrotowych (2020 oraz 2021), ustalanych na podstawie „Rachunku zysku i strat”  

w pozycjach: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub 

„Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. 

2. art. 16 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez prowadzenie, na skutek opisania warunku udziału 

w postępowaniu w sposób nie proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (pkt. 1 

powyżej), postepowania w sposób nie zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający określając przedmiotowy warunek, 

na poziomie przewyższającym poziom jaki uznany mógł być jako proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia, ograniczył konkurencję, uprzywilejowując konkretną grupę 

wykonawców, eliminując pozostałych wykonawców zdolnych do wykonania 

zamówienia.    

 

Podnosząc ww. zarzuty wnoszę o:  

1. uwzględnienie odwołania w całości,  

2. nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SWZ, poprzez ustalenie warunku 

udziału w postępowaniu w zaskarżanej części na poziomie proporcjonalnym do 

przedmiotu zamówienia tj. wymagania żądania wykazania przychodów netto z tytułu 

wykonanych i sprzedanych robót budowlanych nie niższe niż 80.000.000,00 zł 

(osiemdziesiąt milionów złotych) w każdym z dwóch poprzednich lat obrotowych (2020 

oraz 2021).  
 

Ponadto wnoszę o:  

1. zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania według norm przepisanych, 

w tym kosztów zastępstwa według spisu, który przedłożony zostanie na rozprawie.  

 

 

Uzasadnienie zarzutów odwołania  

 

Zamawiający w Rozdziale D pkt. 2.3. lit. c) SWZ, w celu spełnienia jednego z warunków udziału 

w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymaga wykazania przez 

wykonawcę osiągnięcia łącznie przychodów netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót 

budowlanych nie niższych niż 300.000.000,00 zł (trzysta milionów złotych) w każdym z dwóch 

poprzednich lat obrotowych (2020 oraz 2021), ustalanych na podstawie „Rachunku zysku  

i strat” w pozycjach: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub 

„Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazania się wskaźnikiem bieżącej 

płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,00 w każdym 

ze wskazanych okresów, w sytuacji w której wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest 

jako iloraz: wskaźnik bpf = aktywa obrotowe/ zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe. 

Zaznaczenia wymaga iż pierwsza część przywołanego warunku, ustalona została w sposób 

nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, naruszając normę określoną w art. 112  

ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w 

sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne 

poziomy zdolności”. Równocześnie aby ustalić czy określone działania podejmowane przez 

zamawiającego nie naruszą zasady proporcjonalności, konieczne jest określenie celu, jaki 

zamawiający zamierza osiągnąć podejmując określone czynności. W przypadku opisu sposobu 

oceny warunku udziału w postępowaniu, cel został określony w art. 112 ust. 1 Pzp, w którym 

wskazano, iż opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma służyć 

zweryfikowaniu zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Oznacza to, że 

opis warunków udziału w postępowaniu winien być adekwatny do osiągnięcia celu, a więc 

wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. (Wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z 15 kwietnia 2016 roku KIO476/16). W takim przypadku 
wymaganie przychodów netto w minimalnej wysokości 300.000.000,00 złotych, dodatkowo  



w dwóch latach obrotowych następujących po sobie pod rząd, czyni taki warunek 

abstrakcyjnym. Wymagana minimalna wartość przychodów nie koresponduje bowiem w żaden 

sposób z innymi wielkościami, będącymi składowymi pozostałych warunków dotyczących 

sytuacji ekonomicznej i finansowej, takimi jak 45-cio milionowa wysokość posiadanych 

środków na rachunków bankowym lub zdolność kredytowa, czy suma gwarancyjna 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dalece odbiega również od wartości wykonanych robót budowalnych, których wykazania 

wymagał Zamawiający w ramach warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności 

technicznej i zawodowej. Zamawiający nałożył obowiązek legitymowania się przez wykonawcę 

realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 38.000.000,00 złotych, 

każda. Nie bez znaczenia pozostaje również rodzaj robót budowlanych, który został diametralnie 

zliberalizowany. Zamawiający określając bowiem ww. warunek udziału w postępowaniu, 

którego przedmiot obejmuje wykonanie pływalni, tj. obiektu złożonego technologicznie, do 

wykonania którego wymagane jest szczególne doświadczenie w dziedzinie projektowania oraz 

budownictwa, zezwala na wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót 

budowlanych polegających wyłącznie na budowie, przebudowie lub nadbudowie obiektu 

użyteczności. Zgodnie natomiast z definicją zawartą w paragrafie 3 pkt. 6 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynkiem użyteczności publicznej jest budynek 

przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej 

lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony 

do wykonywania podobnych funkcji. Ponadto za budynek użyteczności publicznej uznaje się 

także budynek biurowy lub socjalny. Jak wynika z powyższego obiektem użyteczności 

publicznej może być obiekt o bardzo zaawansowanej technologii, do wykonania którego 

niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, jak i prosty obiekt, którego 

wykonania podjąć może się podmiot takich przymiotów nie posiadający. Pokazuje to 

niekonsekwentność w działaniu Zamawiającego, który liberalizuje maksymalnie jeden  

z warunków, określając minimalne poziomy zdolności w taki sposób, że dopuszcza do 

postępowania szeroki krąg wykonawców, aby za chwilę inny z warunków ustalić na 

abstrakcyjnie wysokim poziomie względem przedmiotu zamówienia, poprzez co ten sam krąg 

potencjalnych wykonawców nieracjonalnie zawęża. Takie kształtowanie skarżonego warunku 

powoduje oderwanie go od realnych potrzeb finansowych, koniecznych do zapewnienia 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, czyniąc jednocześnie zbyt wygórowanym  

i godzącym w określone w art. 16 pkt. 1 i 3 ustawy Ppz, zasady uczciwej konkurencji  

i proporcjonalności. Weryfikacji natomiast samej oceny, czy wprowadzane warunki udziału w 

postępowaniu, są proporcjonalne, dokonać przeprowadzając tzw. test proporcjonalności w 

stosunku do podejmowanych rozstrzygnięć i decyzji. Określony on został na bazie dorobku 

orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) i polega na 

sprawdzeniu, czy warunki udziału w postępowaniu spełniają cztery przesłanki, tzn.: 

1) czy są stosowane w sposób niedyskryminujący, 

2) czy są uzasadnione względami interesu publicznego, 

3) czy są odpowiednie dla osiągnięcia celu, któremu służą, oraz 

4) czy nie są nadmierne i nie wykraczają poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tego celu 

(czy nie można osiągnąć tego celu przy pomocy mniej restrykcyjnych środków). 

W analizowanym przypadku uznać należy, że skarżony warunek przedmiotowego testu nie 

przeszedł, bowiem brak proporcjonalności potwierdzają m.in. przyjęty przez Zamawiającego  

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, sposób rozliczania zamówienia oraz 

długość terminu jego realizacji. Zgodnie z art. 4 ust. 4 tegoż projektu „Wykonawca będzie 

wystawiał faktury nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Wysokość poszczególnych płatności 



odpowiadać będzie faktycznemu procentowemu zaawansowaniu Robót”. Ustęp 6 natomiast 

wskazuje, że „Podana w fakturze wysokość Wynagrodzenia odpowiadać będzie procentowemu 

stopniowi zaawansowania Robót, przy czym osiągnięcie minimum 5% zaawansowania Robót 

w danej pozycji rozliczeniowej będzie upoważniało Wykonawcę do uwzględnienia takiej 

pozycji rozliczeniowej w fakturze”. Realizacja natomiast powierzonego przedmiotu 

zamówienia, zakończyć powinna się w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy 

czym zakończenie wykonawstwa robót budowlanych, nie później niż w terminie 33 miesięcy od 

dnia zwarcia umowy (art. 3 ust. 1 i 2.2 projektu umowy). Korespondując z przywołanymi 

zapisami przyszłego kontraktu, nasuwa się wniosek, że Zamawiający swoim działaniem 

dopuszcza finansowanie realizowanej inwestycji na bieżąco. Co miesięczna bowiem zapłata 

wynagrodzenia wykonawcy, przemawia za faktem, iż zabezpieczenie finansowe, konieczne do 

należytego wykonania zamówienia, po stronie wykonawcy, w rzeczywistości będzie dalece 

niższe aniżeli, wymagane w dokumentach zamówienia, m. in. w treści skarżonego warunku 

udziału w postępowaniu, co czyni go zbyt wygórowanym i nieproporcjonalnym do przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie natomiast z art. 112 ust. 1 Pzp, Zamawiający ponadto, że obowiązany jest 

określić warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 

powinien uczynić to również aby możliwym była ocena zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności poprzez wyrażenie ich jako minimalnych poziomów 

zdolności. Jako, że treść art. 112 ust. 1 Pzp jest bardzo zbliżona do art. 22 ust. 1a „starej” ustawy 

z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), za nadal 

aktualne należy uznać orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Izba), dotyczące tego 

przepisu. Jak wyjaśniła Izba w wyroku z 29.09.2017 r., KIO 1922/17, "Celem stawiania przez 

zamawiających warunków udziału w postępowaniu, jest zapewnienie, aby zamówienie zostało 

powierzone podmiotowi zdolnemu do jego prawidłowej realizacji. Zamawiający zobowiązany 

jest przy tym zachować równowagę pomiędzy jego tak rozumianym interesem, a interesem 

wykonawców. Chodzi o to, aby poprzez wprowadzenie nadmiernych wymagań, nie nastąpiło 

wyeliminowanie z postępowania wykonawców, zdolnych do jego należytego wykonania". 

Ponadto, w wyroku z 26.07.2017 r., KIO 1241/17, KIO 1242/17, Izba stwierdziła, że 

"Proporcjonalność warunków do przedmiotu zamówienia oznacza zatem, że mają one być 

adekwatne do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia". Obecne skarżone zapisy SWZ, niewątpliwie eliminują 

Odwołującego, jako potencjalnego wykonawcę, który posiada niezbędne doświadczenie w 

realizacji inwestycji, odpowiadających przedmiotowi zamówienia w toczącym się 

postępowaniu. W swoim dorobku, posiadamy bowiem wykonanie takich inwestycji jak: 

„Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego w Paczkowie”, . W dalszej kolejności 

koniecznym wskazania jest również pogląd wyrażony przez komentatorów nowego prawa 

zamówień publicznych (H. Nowak, M. Winiarz), oraz korespondujące z nim stanowisko Urzędu 

Zamówień Publicznych, zgodnie z którym "Art. 112 ust. 1 p.z.p. stwierdza, że zamawiający 

określa warunki udziału w postępowaniu w sposób umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy 

do należytego wykonania zamówienia. Przy interpretacji tego wyrażenia należy uwzględnić art. 

58 ust. 1 akapit drugi dyrektywy klasycznej, który jest wzorcem dla tej normy. Zgodnie z art. 58 

ust. 1 akapit drugi dyrektywy klasycznej "[instytucje zamawiające] ograniczają wymogi do tych, 

które są odpowiednie do zapewnienia, że kandydat lub oferent posiadają zdolność prawną, 

finansową, techniczną i zawodową niezbędne do realizacji udzielanego zamówienia". Posłużenie 

się w przywołanym przepisie ustawy Pzp sformułowaniem "w sposób umożliwiający ocenę 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia" oznacza zatem, że zamawiający 

nie może swobodnie i arbitralnie kształtować warunków udziału w postępowaniu, nawet jeśli 

trzyma się kategorii warunków określonych ust. 2 tego przepisu, ale przy ich określaniu musi 

ograniczyć się wyłącznie do wymagań niezbędnych do należytego wykonania zamówienia. 

Przyjęte przez zamawiającego warunki udziału nie mogą zatem wykraczać poza to, co jest 

racjonalnie niezbędne do osiągnięcia celu, a więc wyboru oferty pochodzącej od wykonawcy 

zdolnego do należytego wykonania zamówienia. Dlatego prawidłowo wskazuje się w 

orzecznictwie KIO, iż 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, co niewątpliwie w przedmiotowej sprawie ma miejsce. Podobnie 

również w myśl art. 58 ust. 1 akapit drugi dyrektywy klasycznej oraz art. 16 pkt 3 ustawy Pzp, 

wszystkie wymagania dotyczące udziału w postępowaniu muszą być związane z przedmiotem 

zamówienia i proporcjonalne do niego. W pierwszym rzędzie rzutuje to na zakaz określania  

warunków udziału w postępowaniu w sposób abstrakcyjny, i obowiązek odniesienia ich do 

konkretnego zamówienia i jego przedmiotu. Stawiane wykonawcom wymagania podmiotowe 

powinny zatem znajdować umocowanie przede wszystkim w opisie przedmiotu zamówienia, 

warunkując zachowanie odpowiedniej ich proporcji względem tegoż przedmiotu. Przestrzeganie 

bowiem zasady proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu oznacza, że warunki 

udziału opisane przez zamawiającego muszą być uzasadnione w odniesieniu do rodzaju 

zamówienia, jego przedmiotu oraz wymagań związanych z realizacją zamówienia,  

w szczególności odpowiednie do charakteru, stopnia złożoności, ilości, zakresu lub znaczenia,  

a także przeznaczenia nabywanych robót budowlanych, dostaw lub usług. O określeniu 

warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia 

można mówić na przykładzie ustalonego warunku udziału w skarżonym postępowaniu, tj. 

wówczas, gdy warunek zostaje określony na tyle rygorystycznie, że nie jest to uzasadnione 

potrzebami zamawiającego. Działanie tego rodzaju jest szkodliwe i przeczy względom interesu 

publicznego, bowiem ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców uderza w możliwość 

uzyskania przez Zamawiającego oferty, potencjalnie korzystniejszej m. in. ekonomicznie ale  

i pochodzącej od profesjonalnego podmiotu, posiadającego odpowiednie doświadczenie, kadrę 

i dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Potwierdza to, aby uzyskać najlepsze 

efekty zamówienia, do czego podczas jego udzielania obliguje Zamawiającego art. 17 ust. 1 pkt. 

2 ustawy Pzp, warunki  warunki udziału w postępowaniu opisywane były na poziomie, który 

jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie 

zaś aby wprowadzać nieuzasadnione z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy 

ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu. Konieczne jest zatem zachowanie 

równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania 

zamówienia, a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań 

mogą zostać wyeliminowani z postępowania. (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 

marca 2021 r. o sygn. akt KIO 356/21). Warunki udziału w postępowaniu muszą być zatem 

określone w taki sposób, aby w ich ramach badany był ten potencjał wykonawcy, który jest 

rzeczywiście niezbędny do należytego wykonania zamówienia. Wynika to także z użytego przez 

ustawodawcę sformułowania "proporcjonalny do przedmiotu zamówienia", co również 

potwierdza, że warunki nie mogą być nadmierne do przedmiotu zamówienia, w sposób 

nieuzasadniony ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom, którzy są w stanie należycie 

wykonać zamówienie.(Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lutego 2022 r. 

KIO261/22). Działanie odmienne godzi bowiem w inną naczelną zasadę prawa zamówień 

publicznych, obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką jest 

zasada uczciwej konkurencji. Zgodnie z jej treścią, zamawiający zobowiązany jest do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 

zapewniający jej zachowanie, w szczególności poprzez takie ustalenia opisu warunków udziału 

w postępowaniu, aby były one zgodne z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Działanie takie ma zapewnić 

dostęp do zamówienia szerokiego kręgu wykonawców, eliminując skutki ograniczenia dostępu 

do postępowania. Przyrównując elementy przywołanej zasady uczciwej konkurencji do 

podjętych skarżonych działań Zamawiającego, uznania wymaga, iż nie można ich uznać jako 

wpisujące się w przywołaną naczelną zasadę postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Kreowanie bowiem warunku udziału w postępowaniu, w sposób opisany na 

wstępie przedmiotowego odwołania,  niewątpliwie zawęża krąg potencjalnych wykonawców jak 

też godzi w inną zasadę idącą w parze z przywołaną, tj. zasadę równego traktowania 

wykonawców. Oznacza ona obowiązek równego (takiego samego) traktowania wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wszyscy wykonawcy powinni mieć 

umożliwiony równy dostęp do udziału w postępowaniu. Zamawiający nie może zarówno 

faworyzować, jak i uniemożliwiać, czy utrudniać udziału w postępowaniu niektórych 

wykonawców. Jak podkreśla się w orzecznictwie „Zasada równości polega m.in. na równym 

dostępie wszystkich uczestników do wszelkich informacji dotyczących przetargu. W poglądach 

doktryny przyjmuje się, za niedopuszczalne jako sprzeczne z zasadą równego traktowania  



i uczciwej konkurencji, zarówno wszelkie porozumienia między zamawiającym a uczestnikami 

postępowania, jak też między samymi uczestnikami. Działania takie stanowią oczywistą 

manipulację przebiegiem postępowania przetargowego. (...)”. Wskazany przepis jest przepisem 

blankietowym i podlega konkretyzacji w każdym z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. Chodzi o zapewnienie, aby warunki udziału w postępowaniu były adekwatne do 

przedmiotu zamówienia. 

 

  
Uzasadnienie posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia.  

 

Odwołujący wskazuje, iż posiada interes we wniesieniu odwołania, albowiem jest 

zainteresowany udziałem w postępowaniu. Uwzględnienie Odwołania doprowadzić może do 

wyeliminowania, zapisów SWZ dotyczących warunku udziału w postępowaniu i wprowadzenia 

na ich miejsce zapisów, które umożliwią Odwołującemu złożenie nie podlegającej oferty.  

 

Uzasadnienie zachowania terminu do wniesienia odwołania. 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego 

postępowania, w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej w dniu 13 września 2022 roku pod numerem 2022/S 176-497110. Niniejsze 

odwołanie wnoszone jest w dniu 23 września 2022 roku, zatem w ustawowym terminie, tj. 

przed upływem 10 dni od dnia zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej   

 

*** 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.  

 

_______________________________  

Załączniki:  

1. dowód uiszczenia wpisu od Odwołania,  

2. dowód przekazania kopii Odwołania Zamawiającemu,  

3. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 

Odwołującego,  
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