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OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krośnie, ul. Ściegiennego 6a, 38-400 Krosno, tel. 13 432 59 
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OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa zestawów diagnostycznych przeznaczonych do wykrywania w czasie rzeczywistym (real-

time PCR) DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

 

Numer ogłoszenia, jeżeli zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich 

oraz numer ogłoszenia Zamawiającego 

Numer sprawy Zamawiającego: WIWA.272.19.2021 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 20 października 2021 r. pod 

numerem 2021/BZP 00238069/01. 
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WSKAZANIE CZYNNOŚCI LUB ZANIECHANIA CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREJ ZARZUCA SIĘ NIEZGODNOŚĆ Z 

PRZEPISAMI USTAWY: 

Ukształtowanie przez Zamawiającego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia – w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 

 

ZWIĘZŁE PRZEDSTAWIENIE ZARZUTÓW 

Zarzut naruszenia art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(określana dalej jako p.z.p. lub ustawa), poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób 

utrudniający uczciwą konkurencję, a polegające na: 

a. przewidzeniu w treści Załącznika nr 5 do SWZ - formularza asortymentowo-cenowego, 

wymogu, zgodnie z którym okres ważności nieotwartych testów nie może być krótszy, 

niż 20 miesięcy od daty dostawy, podczas gdy biorąc pod uwagę dane historyczne, całość 

zamawianych w ramach niniejszego postępowania testów zostanie zużyta przez 

Zamawiającego na przestrzeni maksymalnie 6 miesięcy, 

co powoduje, że w sposób nieuprawniony dyskryminowani są Wykonawcy oferujący testy o okresie 

ważności wystarczającym z punktu widzenia rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, lecz 

nieosiągającym wygórowanego wymogu 20 miesięcy. 

 

WNIOSEK (ŻĄDANIE) CO DO ROZSTRZYGNIĘCIA ODWOŁANIA:  

Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu zmianę postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia tak aby w treści Załącznika nr 5 do SWZ - formularza asortymentowo-

cenowego minimalny okres ważności nieotwartych testów wynosił 12 miesięcy od daty otwarcia. 

 

WSKAZANIE OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH ODWOŁANIA ORAZ WSKAZANIE DOWODÓW NA ICH 

POPARCIE: 

 

I. INTERES W UZYSKANIU ZAMÓWIENIA ORAZ RYZYKO PONIESIENIA SZKODY 

Odwołujący posiada wymagany mocą art. 505 ust. 1 p.z.p. interes w uzyskaniu zamówienia 

stanowiącego przedmiot postępowania wszczętego przez Zamawiającego, ponieważ ustalony 

w treści SWZ wymóg co do termin ważności testów uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej 

oferty w postępowaniu – mimo iż różnica w terminie ważności nie będzie miała w toku realizacji 

zamówienia praktycznego znaczenia, ponieważ przedmiotowe testy zostaną zużyte wcześniej. W ten 

sposób dochodzi w istocie do nieuprawnionego faworyzowania wyłącznie jednego z działających na 

rynku wykonawców, a Odwołujący pozbawiany jest szansy na uzyskanie zamówienia, pomimo 
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oferowania konkurencyjnego cenowo produktu spełniającego wszystkie wymogi jakościowe 

stawiane przez Zamawiającego i regularnie dostarczanego Zamawiającemu w przeszłości. 

Jednocześnie Odwołujący może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, poprzez nieosiągnięcie przychodów możliwych do uzyskania w toku wykonywania 

zamówienia. Obecna redakcja postanowień SWZ w praktyce pozbawia Odwołującego szans na 

złożenie w postępowaniu oferty zgodnej z SWZ. Gdyby treść SWZ ukształtowana była 

z poszanowaniem nakazów wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Odwołujący byłby w stanie zaoferować wykonanie zamówienia na potencjalnie najkorzystniejszych 

pośród ogółu Wykonawców warunkach. 

 

II. TERMIN DO WNIESIENIA ODWOŁANIA  

Zamawiający zamieścił informację o wszczęciu postępowania na swojej stronie internetowej 

dnia 20 października 2021 r. Tego samego dnia ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

Tym samym, wnosząc odwołanie dnia 25 października 2021 r., po uprzednim przesłaniu jego 

kopii Zamawiającemu, Odwołujący uczynił zadość wymaganiom określonym w art. 515 ust. 2 pkt 2 

p.z.p. i dochował terminu do wniesienia odwołania.  

 

III. UZASADNIENIE ZARZUTÓW 

 

1. Ogólna charakterystyka zamówienia i rynku, na którym jest udzielane. 

 Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze 

odwołanie, jest dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików. Zapotrzebowanie na tego rodzaju specyfiki 

diagnostyczne nie wynika jedynie z bieżącej działalności Zamawiającego, ale wiąże się ściśle 

z prowadzonym tak w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej programem zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń – groźnej, zakaźnej i zaraźliwej choroby wirusowej zagrażającej świniom 

domowym, której śmiertelność sięga nawet 100%. Ponieważ nie istnieje szczepionka przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń, kluczową kwestią w toku zwalczania choroby jest diagnostyka, 

umożliwiająca szybkie i pewne wykrywanie chorych osobników. 

 Na terenie Polski działania w ramach zwalczania ASF prowadzi i koordynuje Inspekcja 

Weterynaryjna. Na stronach www Głównego Inspektoratu Weterynarii, pod adresem 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin znaleźć można 

kompilację informacji dotyczących przedmiotowego programu. 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
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 Od strony prawnej, podstawowymi aktami prawnymi zakotwiczającymi program zwalczania 

ASF na poziomie prawodawstwa krajowego i unijnego, są przede wszystkim: 

a. Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne 

w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w 

zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2002.192.27), 

b. Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2003 r., zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący 

afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2003.143.35), 

c. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2015.754), 

d. w bieżącym roku kluczowe znaczenie ma Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021r. na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym 

afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" 

(Dz.U.2021.236) – w latach poprzednich wydawane były analogiczne rozporządzenia. 

Drugi spośród wymienionych aktów prawnych między innymi ustala wytyczne i wymogi 

minimalne co do procedur diagnostycznych, metod pobierania prób i kryteriów oceny wyników 

badań klinicznych i sekcyjnych oraz testów laboratoryjnych w celu poprawnego rozpoznawania ASF. 

W oparciu o przedmiotowe wytyczne, jednostki terenowe Inspekcji Weterynaryjnej, to jest 

Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii, oraz działające na ich rzecz Centrum Obsługi Administracji 

Rządowej regularnie nabywają w postępowaniach prowadzonych w reżimie p.z.p. znaczne liczby 

zestawów diagnostycznych do wykrywania wirusa ASF u świń i dzików. Zakupy obejmują testy 

diagnostyczne dwojakiego rodzaju: wykonywane metodą qRT-PCR oraz metodą ELISA.  

Jednym z takich postępowań jest przetarg, którego dotyczy niniejsze odwołanie 

i sformułowany w jego ramach zarzut. Jego przedmiotem są zestawy diagnostyczne do wykonywania 

testów metodą qRT-PCR. 

  

2. Zarzut opisania przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 

Zgodnie z zapisem punktu V.2 SWZ, opis przedmiotu zamówienia zawarty został w ramach 

dokumentów zamówienia w załączniku nr 5 do SWZ. Na stronie czwartej tego dokumentu, 

zatytułowanego „Formularz asortymentowo-cenowy” zamieszczony został wymóg, zgodnie z którym 

Okres ważności nieotwartych testów nie może być krótszy niż 20 miesięcy od daty dostawy. Już w tym 

miejscu podkreślić należy, że dwudziestomiesięczny okres ważności znacząco przekracza oczekiwania 

formułowane przez Zamawiających we wcześniej wszczynanych postępowaniach dotyczących 

analogicznych zestawów diagnostycznych, zazwyczaj wynoszące 12 miesięcy. 

Niezgodność tak ukształtowanego wymogu z prawem polega na tym, iż w praktyce 

Zamawiający nie uzyskuje żadnej korzyści z zakupu testu o tak długim terminie ważności, ponieważ 
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w związku z opisanym we wstępnej części niniejszego odwołania intensywnie realizowanym 

programem zwalczania ASF, cała zamawiana partia testów zostanie przez niego zużyta na 

przestrzeni najdalej kilku miesięcy od daty dostawy. W rezultacie, wskutek wprowadzenia 

wadliwego i dyskryminacyjnego wymogu względem przedmiotu zamówienia, Zamawiający naraża się 

na konieczność poniesienia wyższych wydatków na produkt o identycznych cechach jak testy tańsze, 

a różniący się jedynie dłuższym terminem trwałości, z którego jednakże nie skorzysta w żaden sposób 

z uwagi na wysoką rotację zamawianych towarów. Rodzi to ryzyko niegospodarności w zakresie 

dysponowania środkami publicznymi. 

Okoliczność powyższa znajduje pełne potwierdzenie w tempie, w jakim zrealizowane zostały 

poprzednie zamówienia na takie same zestawy diagnostyczne na rzecz Zamawiającego. Od początku 

prowadzenia w Polsce programu zwalczania ASF, Zamawiający przeprowadził następujące 

postępowania: 

1. Postępowanie nr WIWA.272.10.2019 z maja 2019 r., zakupiono i zużyto 5.000 

testów,  

2. Postępowanie nr WIWA.272.24.2019 z września 2019 r.,   zakupiono i zużyto  8.000 

testów,  

3. Postępowanie nr WIWA.272.29.2019 z października 2019 r.,   zakupiono i zużyto 

2.880 testów,  

4. Postępowanie nr WIWA.272.1.2020 ze stycznia 2020 r.,  zakupiono i zużyto 5.800 

testów, 

5. Postępowanie nr WIWA.272.5.2020 z marca 2020 r.,   zakupiono i zużyto 13.500 

testów,  

6. Postępowanie nr 2020/16 prowadzone przez Centrum Obsługi Administracji 

Rządowej w maju 2020 r., na rzecz Zamawiającego dostarczono w jego ramach 

70.000 testów. 

Jak obrazują te dane, zużycie testów począwszy od 2020 r. znacząco wzrosło. Uprawnione 

jest więc wnioskowanie, że na przestrzeni od stycznia 2020 r. do października 2021 r., czyli w ciągu 

dwudziestu miesięcy, Zamawiający spożytkował 89.300 testów, co daje 4.465 testów 

średniomiesięcznie. Ponieważ stopień zagrożenia ASF, jak też skala badań diagnostycznych nie 

maleje, można z całkowitą pewnością przyjąć, że przedmiotowe tempo badań zostanie utrzymane i 

zamawiane w ramach niniejszego postępowania 20.000 testów (200 zestawów po 96-100 

oznaczeń) zostanie zużyte w ciągu najdalej pięciu miesięcy. 

Dla uznania, że wymóg w zakresie minimalnego okresu ważności testów utrudnia uczciwą 

konkurencję podstawowe znaczenie ma też wyjaśnienie, jak kształtowały się okresy ważności 

zestawów diagnostycznych do wykrywania wirusa afrykańskiego pomoru świń w ostatnim czasie 

w analogicznych postępowaniach – w szczególności tam, gdzie Zamawiający oczekiwał podania 

maksymalnego terminu ważności, a nie jedynie zadeklarowania dochowania terminu minimalnego. 
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We wzmiankowanym już wyżej postępowaniu prowadzonym przez Centrum Obsługi 

Administracji Rządowej pod znakiem 2020/16, gdzie otwarcie ofert miało miejsce dnia 7 maja 2020 r., 

oferowane „terminy ważności nieotwartych zestawów diagnostycznych” były następujące: 

a. 16 miesięcy: Biuro Handlowo Techniczne Animal Trade sp. z o.o. w Warszawie, 

b. 15 miesięcy: Billmed sp. z o.o. w Warszawie, 

c. 13 miesięcy: Odwołujący. 

Dowód: Informacja z otwarcia ofert z dnia 7 maja 2020 r. 

W istocie więc, według stanu rzeczy z ubiegłego roku, żaden z obecnych na rynku dostawców 

nie dysponował produktem, który charakteryzowałby się cechą wymaganą przez Zamawiającego 

w niniejszym postępowaniu, czyli okresem ważności wynoszącym co najmniej 20 miesięcy. Czyni to 

przedmiotowy wymóg tym bardziej nieuzasadnionym.  

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, ukształtowanego jeszcze 

pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy, ale zachowującego aktualność także obecnie, 

naruszenie zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób zagrażający uczciwej konkurencji 

może mieć miejsce nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio, kiedy to szczegółowy opis parametrów 

wskazuje pośrednio na jeden konkretny produkt1. Biorąc pod uwagę całokształt opisywanych 

w  odwołaniu okoliczności, takie właśnie pośrednie naruszenie przedmiotowej zasady ma miejsce 

w ramach niniejszego postępowania. Co szczególnie istotne, w przywołanym orzeczeniu KIO 

podkreśliła nadto, że działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również zbyt 

rygorystyczne określenie wymagań, co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a 

jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. 

Ukształtowanie oczekiwanego okresu ważności testów na poziomie około czterokrotnie 

dłuższym, niż wynikałoby z realnych potrzeb Zamawiającego związanych z tempem zużywania testów 

musi być uznane za służące jedynie ograniczeniu kręgu wykonawców mogących ubiegać się 

o uzyskanie zamówienia. Jest przy tym szczególnie istotne, aby raz jeszcze odnotować, że Odwołujący 

nie kwestionuje samego prawa Zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia 

w sposób odpowiadający jego oczekiwaniom. Jak jednak słusznie wskazuje się w literaturze 

przedmiotu, jednym z najbardziej celnych i adekwatnych sposobów oceny dopuszczalności stopnia 

danego ograniczenia konkurencji jest jego analiza w odniesieniu do uzasadnionych potrzeb 

zamawiającego. Należy bowiem dostrzec, iż Zamawiający, opisując warunki zamówienia, w pierwszej 

kolejności staje przed zadaniem takiego ich ukształtowania, aby spełniały jego uzasadnione potrzeby 

oraz cel, który musi wykazywać się szczególną dbałością o racjonalne wydatkowanie środków 

publicznych2. Skoro tak, to wprowadzanie sztucznych wymogów, oderwanych od dających się 

wykazać potrzeb Zamawiającego, a powodujących istotne zmniejszenie liczby potencjalnych 

                                                 
1 Uchwała KIO z dnia 5 maja 2016 r., KIO/KD 29/16. 
2 tak A. Gawrońska-Baran, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Baza Danych LEX. 
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wykonawców na już wcześniej wąskim rynku, musi być uznane za przejaw naruszenia 

art. 99 ust. 4 p.z.p. 

 

Z wyżej wskazanych przyczyn, niniejsze odwołanie pozostaje uzasadnione, a Odwołujący 

wnosi, jak we wstępie. 

 

PODPIS 

Dokument podpisano elektronicznie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Odpis pełnomocnictwa. 

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

3. Informacja z KRS w zakresie dotyczącym Odwołującego. 

4. Dowód wymieniony w treści odwołania. 

5. Dowód uiszczenia wpisu od odwołania.  

6. Dowód przesłania kopii niniejszego Odwołania Zamawiającemu. 
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