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Zamawiający, posługując się znakiem towarowym
w specyfikacji, musi dopuścić oferty równoważne

Studium przypadku

– wykluczenie wykonawcy

przygotowującego postępowanie

str. 10–11

Pytanie Czy możemy ogłosić przetarg na konkretny program antywiru-

sowy „McAfee Endpoint Protection Advanced”, nie wyrażając zgody na równoważne rozwiązania? Uzasadnieniem jest fakt, iż wskazany program jest już
zainstalowany na ponad 350 komputerach. Stworzono do niego infrastrukturę zarządzającą wdrażaniem aktualizacji, instalacją agentów i wymuszaniem
polityki bezpieczeństwa. Ponadto zespół IT odbył szkolenia w zakresie administracji i bieżącej obsługi tego oprogramowania. Zmiana dostawcy będzie
wymagać od nas ogromnego nakładu pracy w związku z odinstalowaniem
posiadanego programu. Zmusi też do poniesienia dodatkowych kosztów.
Ogłoszenie przetargu na konkretny program antywirusowy bez dopuszczenia
ofert równoważnych będzie stanowić naruszenie przepisów ustawy z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp).

Wyjaśnienie

Co do zasady, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy
takie rozwiązanie jest uzasadnione specyfiką zakupu, a zamawiający nie może
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
Wówczas opis musi zawierać dodatkowo wyrazy „lub równoważny”. Przepisy
nie dopuszczają w tym przypadku innego rozwiązania. 
> Ciąg dalszy na str. 2

Zapisy przedmiaru robót nie mogą ograniczać
uczciwej konkurencji w postępowaniu
Pytanie W przetargu na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym przedmiot zamówienia opisano za pomocą dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przedmiarze zastosowano znaki towarowe, jednak zaznaczono, że stanowi on tylko materiał
poglądowy. Czy jest to naruszenie ustawy Pzp?
Odpowiedź

Tak. Przedmiar robót, jako element dokumentacji projektowej, stanowi część
opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Powinien więc zostać sporządzony w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Nie może zawierać
w swej treści sformułowań, parametrów i określeń, które wskazywałyby na obowiązek zastosowania przez wykonawcę konkretnego wyrobu.
Informacja o tym, że przedmiar stanowi „materiał poglądowy”, podkreśla jedynie
fakt, iż w przypadku ryczałtu nie jest to dokument wystarczający do dokonania
wyceny prac. 
> Ciąg dalszy na str. 2
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Opis przedmiotu zamówienia
ȘȘ Zamawiający, posługując się znakiem
towarowym w specyfikacji, musi dopuścić
oferty równoważne ���������������������������������������������������� 1, 2
ȘȘ Zapisy przedmiaru robót nie mogą
ograniczać uczciwej konkurencji
w postępowaniu ��������������������������������������������������������� 1, 2

Dokumenty od wykonawców

Odpowiedź

Wyjaśnienie

SPIS TREŚCI

ȘȘ Wykonawca może sam potwierdzić
swoje doświadczenie, ale tylko wtedy,
gdy ma problem z uzyskaniem
poświadczenia od kontrahenta ������������������������������������� 3
ȘȘ Żądanie odpowiednich certyfikatów jakościowych
od oferentów powinno być zawsze podyktowane
charakterem przedmiotu zamówienia �������������������������� 4
ȘȘ Dokument, który służy do ustalenia rankingu ofert
w postępowaniu, nie może zostać uzupełniony
na wezwanie zamawiającego ����������������������������������������� 5

Szacowanie wartości zamówienia
ȘȘ Czynność oszacowania wartości zamówienia
jest ważna tylko przez pewien czas ������������������������������� 6
ȘȘ W przypadku inwestycji typu „zaprojektuj i wybuduj”
zamawiajcy powinien nabywać usługę projektową
łącznie z realizowanymi pracami budowlanymi ���������� 6
ȘȘ Dla konieczności łącznego oszacowania wartości
zamówień publicznych nie mają znaczenia
różne źródła ich finansowania �������������������������������������� 7
ȘȘ Jeśli zamawiający nie zna dokładnej ilości
potrzebnych usług, zobowiązany jest określić
ich przypuszczalną maksymalną wielkość ������������������� 8
ȘȘ Reklamy w prasie należy oszacować łącznie,
jeśli są tożsame rodzajowo i może je zrealizować
ten sam wykonawca w jednym czasie��������������������������� 9

Z praktyki zamawiających
i wykonawców
ȘȘ Aby móc wykluczyć wykonawcę przygotowującego
w jednym czasie postępowanie, zamawiający musi
udowodnić jego przewagę konkurencyjną
nad innymi oferentami ������������������������������������������ 10, 11

Aktualności
ȘȘ Niedługo zmieni się próg stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych ������������������������ 12
ȘȘ Dyrektywy unijne wprowadzają ułatwienia
w udzielaniu zamówień publicznych
oraz w ubieganiu się o nie ������������������������������������������� 12

Przejdź na prenumeratę roczną. Skorzystaj z rabatu tel.: 22 518 29 29, e-mail: zp@wip.pl

1

