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Warszawa, 15.09.2019 r. 
 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa 

 
Zamawiający: 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

tel.  61 626 69 69 
zamowienia@umww.pl 

 
Odwołujący: 

 Integrated Solutions Sp. z o. o. 
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 

tel. 500 941 464 
biuro@integratedsolutions.pl 

 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U./S S134 dnia 15.07.2019 r. 
pod nr 329112-2019-PL. 
 
Wpis od odwołania w wysokości 15.000 zł został uiszczony na rachunek Urzędu 
Zamówień Publicznych nr 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 dnia 10.09.2019 r. 
 

ODWOŁANIE 
od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, instalacja, konfiguracja i  uruchomienie 
infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i 
systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, 
opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu 
(infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania).”, nr sprawy: BGW-
III.272.2.2017, zwanego dalej „Postępowaniem”. 
 
A. Odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz 
może ponieść szkodę na skutek naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp. Objęte odwołaniem czynności Zamawiającego uniemożliwiają 
Odwołującemu złożenie oferty oraz uzyskanie przedmiotowego zamówienia, a co za 
tym idzie skutkują poniesieniem przez Odwołującego szkody w postaci utraconych 
korzyści związanych z uzyskaniem zamówienia. W przypadku zgodnego z prawem 
działania Zamawiającego, Odwołujący mógłby złożyć ofertę oraz uzyskać 
przedmiotowe zamówienie.  
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B. Odwołujący wnosi odwołanie od następujących czynności Zamawiającego: 

1) modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”, dokonanej 05.09.2019 r. polegającej na zmianie treści warunku 
udziału w postępowaniu opisanego w pkt 1.2 zdolność techniczna lub 
zawodowa lit. A ppkt 1 lit. a) SIWZ w taki sposób, że wskazana w tym 
punkcie wartości zamówienia referencyjnego, w wyniku dokonanej 
modyfikacji SIWZ zawartej w odpowiedzi IV.7, obejmuje dostawę lub 
wykonanie systemu, jego wdrożenie oraz świadczenia gwarancyjne, 
natomiast nie obejmuje dostawy, instalacji i świadczeń gwarancyjnych w 
zakresie sprzętu, co narusza zasady zachowania uczciwej konkurencji i 
równego traktowanie wykonawców oraz zasady proporcjonalności i 
przejrzystości, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a także stanowi 
naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z którym, 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; 

2) polegającej na sformułowaniu warunku udziału w postępowaniu opisanego w 
pkt 1.2 zdolność techniczna lub zawodowa lit. A ppkt 2 lit. b) SIWZ, 
odnoszącego się do wymagań jakie powinien spełniać Główny architekt 
Systemu, cyt. „posiada certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia, kursu z 
zakresu stosowania notacji / języka UML 2.x, posiada umiejętności w zakresie 
projektowania systemów informatycznych niezbędne dla uzyskania certyfikatu 
TOGAF lub ITArchitect Open Group, wydany przez instytucję akredytowaną przez 
The Open Group, lub certyfikat IBM Certified Infrastructure Systems Architect lub 
Microsoft Certified Architect lub Sun Certified Enterprise Architect, potwierdzone 
tymi dokumentami lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności 
jak wymienione dokumenty (wykluczone są oświadczenia wykonawcy)”, w sposób 
naruszający zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowanie 
wykonawców oraz zasady proporcjonalności i przejrzystości, o których mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a także w sposób stanowiący naruszenie art. 22 ust. 
1a ustawy Pzp. 

 
C. Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu: 

1) dokonanie modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie z warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.2 zdolność techniczna lub 
zawodowa lit. A ppkt 1 lit. a) SIWZ następujących wyrazów: „(podana 
wartość obejmuje dostawę lub wykonanie systemu, jego wdrożenie oraz 
świadczenia gwarancyjne; natomiast nie obejmuje dostawy, instalacji i 
świadczeń gwarancyjnych w zakresie sprzętu)”,  
- ewentualnie - wyłączenie z wartości referencyjnego zamówienia również 
wartości licencji i oprogramowania firm trzecich i obniżenie wartości 
referencyjnego zamówienia do 1.500.000 zł brutto; 

2) dokonanie modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie z warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.2 zdolność techniczna lub 
zawodowa lit. A ppkt 2 lit. b) SIWZ, wyrazów: „posiada certyfikat lub 
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świadectwo ukończenia szkolenia, kursu z zakresu stosowania notacji / języka UML 
2.x, posiada umiejętności w zakresie projektowania systemów informatycznych 
niezbędne dla uzyskania certyfikatu TOGAF lub ITArchitect Open Group, wydany 
przez instytucję akredytowaną przez The Open Group, lub certyfikat IBM Certified 
Infrastructure Systems Architect lub Microsoft Certified Architect lub Sun Certified 
Enterprise Architect, potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami, 
które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty (wykluczone są 
oświadczenia wykonawcy)”,  
- ewentualnie - dokonanie modyfikacji treści tego warunku poprzez 
dopuszczenie oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie umiejętności 
wymaganych od Głównego architekta Systemu.  

 
D. Kopia odwołania została przesłana Zamawiającemu w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z jego treścią, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

UZASADNIENIE 
I. Co do zarzutu zawartego w lit. B pkt 1: 

1. Zamawiający w odpowiedzi nr IV.7. z dnia 05.09.2019 r. zmienił treść 
warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 1.2 lit. A ppkt 1 lit. a) 
SIWZ w taki sposób, że wskazana w tym punkcie wartości zamówienia 
referencyjnego nie obejmuje dostawy, instalacji i świadczeń gwarancyjnych 
w zakresie sprzętu. Innymi słowy, Zamawiający wymaga od 
Wykonawców wykazania się wykonaniem co najmniej 2, lecz nie więcej 
niż 4, zamówień polegających na dostawie i wdrożeniu systemu informacji 
przestrzennej, w tym jednego o wartości zamówienia co najmniej 2.500.000 
zł brutto, przy czym do podanej wartość nie liczy się wartości dostawy, 
instalacji i świadczeń gwarancyjnych w zakresie sprzętu.  

2. Taki sposób opisania warunku udziału w postępowaniu w sposób istotny 
ogranicza uczciwą konkurencję oraz nie jest proporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia.  

3. Zdaniem Odwołującego o złożoności systemu świadczą m. in. jego 
funkcjonalności, złożoność architektury, ilość instancji aplikacji, 
konieczność integracji z systemami zewnętrznymi, ilość świadczonych 
eUsług, ilość obsługiwanych użytkowników oraz procesów biznesowych, 
ale również rozległość i złożoność infrastruktury sprzętowej. Zamawiający 
wyłączając możliwość zaliczenia do wartości zamówienia referencyjnego 
wartości odnoszących się do sprzętu, w istocie dokonuje opisu warunku 
udziału w postępowaniu w sposób, który nie jest proporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia. Zwrócić bowiem należy uwagę, że przedmiotem 
zamówienia jest dostawa złożonego kompleksowego systemu informacji 
przestrzennej zawierającego zarówno warstwę aplikacyjną, szyny usług, 
zarządzania, sieci, bezpieczeństwa, jak i infrastrukturę obliczeniową czy 
macierzową, opisanego w Załączniku nr 4a do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia. 

4. Ponadto Zamawiający wyłączając jedynie wartości dotyczące jednego 
komponentu kosztowego ogranicza swobodę uczciwej konkurencji 
poprzez preferencyjne traktowanie wdrożeń opartych na komercyjnych 
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licencjach, w stosunku do systemów zbudowanych w oparciu o licencje 
typu OpenSource, które z uwagi na niższe koszty utrzymania powinny być 
preferowane w instytucjach publicznych objętych dyscypliną finansów 
publicznych. Już sama wartość licencji komercyjnych może przekroczyć 
wymaganą przez Zamawiającego wartość zamówienia referencyjnego, co 
w efekcie spowoduje, że wykazanie spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu będzie możliwe poprzez wykazanie się dostawą licencji, a 
nie zrealizowanymi usługami projektowania, analizy, budowy i 
wykorzystania oprogramowania.  

5. Warto także dodać, że Zamawiający posługując się kryterium 
wartościowym odwołuje się do złożoności projektu lub zamówienia, a nie 
do poziomu złożoności dostarczanych funkcjonalności lub cech systemu. 
Nie istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy wartością sytemu a jego 
funkcjonalnościami.  Skoro Zamawiający w poszczególnych cechach 
określił parametry jakościowe i funkcjonalne zakresu przedmiotowego 
zamówienia referencyjnego to ograniczenie porównania wartości 
zamówień jedynie w obrębie niektórych elementów kosztowych należy 
uznać za niecelowe i niezgodne z postanowieniami art. 22 ust 1a ustawy 
Pzp.  

6. Dodatkowo Odwołujący wskazuje, że opisanie przedmiotowego warunku 
udziału w postępowaniu w wyniku modyfikacji z dnia 05.09.2019 r., 
zgodnie z najlepszą wiedzą Odwołującego, powoduje, że jedynie jedna 
firma posiada odpowiednie wdrożenia, które zostały zrealizowane w 
Polsce, spełniające przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu.  

II. Co do zarzutu zawartego w lit. B pkt 2: 
1. Zdaniem Odwołującego kwestią kluczową dla potwierdzenia umiejętności 

i doświadczenia Głównego Architekta Systemu jest wymaganie określone 
przez Zamawiającego w tiret trzecie: posiada doświadczenie w projektowaniu 
architektury systemów teleinformatycznych, w tym udział na stanowisku 
głównego architekta/projektanta systemów informatycznych w co najmniej 2 
(dwóch) zakończonych projektach, w tym co najmniej jednym o wartości co 
najmniej 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto 
oraz jednym związanym z budową systemu informatycznego klasy GIS w 
architekturze zorientowanej na usługi (SOA), podczas gdy wymaganie 
zawarte w tire drugie, a odnoszące się do posiadania certyfikatów, nie 
stanowi potwierdzenia, że dana osoba posiada odpowiednie 
doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia. Wymaganie zawarte 
w tire drugie ogranicza uczciwą konkurencję, ponieważ w sposób nie 
uzasadniony przedmiotem zamówienia oraz potrzebą jego należytego 
wykonania, zawęża krąg osób, które mogłyby pełnić funkcje Głównego 
architekta Systemu, a co za tym idzie, zawęża w sposób niezgodny z art. 22 
ust. 1a ustawy Pzp, liczbę Wykonawców mogących ubiegać się o 
przedmiotowe zamówienie. W ocenie Odwołującego usprawiedliwionym, 
a zarazem koniecznym wymaganiem, umożliwiającym ocenę zdolności 
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, które powinna 
spełniać osoba mająca pełnić funkcję Głównego architekta Systemu, jest 
wymaganie zawarte w tire trzecim.  
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2. Jak wynika z warunków dotyczących możliwości uzyskania certyfikatów, 
które wskazuje Zamawiający, nie jest wymagane, by osoba ubiegająca się o 
ich uzyskanie była zobowiązana do wykazania się umiejętnościami i 
doświadczeniem w zakresie projektowania systemów informatycznych. 
Inaczej rzecz ujmując, certyfikaty te może pozyskać osoba, która nie brała 
udziału w żadnym projekcie.   

3. Zdaniem Odwołującego wymogi dotyczące posiadania określonych 
certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających umiejętności, 
których posiadanie miałby potwierdzać certyfikat są także 
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Miarą owej właściwej 
proporcji jest zachowanie niezbędnej równowagi między interesem 
polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a 
interesem potencjalnych Wykonawców, którzy nie mogą być z góry 
eliminowani przez wprowadzanie nadmiernych wymagań podmiotowych. 
Tym samym, za proporcjonalne należy uznawać warunki, które są właśnie 
niezbędne do umożliwienia prawidłowej realizacji zamówienia – tylko 
bowiem takie warunki można będzie uznać za odpowiednie, a zatem 
proporcjonalne (za: Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, 
Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019).  

4. Zamawiający wymaga od Głównego architekta Systemu posiadania 
doświadczenia w projektowaniu architektury systemów 
teleinformatycznych, w tym udziału na stanowisku głównego 
architekta/projektanta systemów informatycznych w co najmniej 2 
(dwóch) zakończonych projektach, w tym co najmniej jednym o wartości 
co najmniej 2.500.000 zł brutto oraz jednym związanym z budową systemu 
informatycznego klasy GIS w architekturze zorientowanej na usługi (SOA). 
Spełnienie tych wymagań przez Wykonawcę w sposób dostateczny daje 
rękojmię prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

III. Wobec powyższego wnoszę jak w petitum odwołania. 
 
 
Załączniki: 

1. Odpis z KRS; 
2. Pełnomocnictwo; 
3. Potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwołania; 
4. Potwierdzenie przesłania kopii odwołania do Zamawiającego; 
5. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 05.09.2019 r.  
6. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.  
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