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Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa 

 
Odwołujący: 

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie                 

ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów  

KRS: 0000033391., NIP: 522-000-37-82 

REGON: 010334578 

e-mail: info@asseco.pl  

tel.: +48 17 888 55 55 

reprezentowana przez  Jolantę Grzesik 

na podstawie pełnomocnictwa dołączonego do odwołania 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. 

ul. Marii Skłodowskiej- Curie 23,  

46-200 Kluczbork  

NIP: 751-16-55-556, REGON: 532421008 

Adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl 

Adres strony Zamawiającego: https://pczszpitalkluczbork.pl/ 

Telefon : 77 417 35 00 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 

2019 z późn. Zm.)- dalej p. z. p. pn. , pod tytułem „ Elektroniczne usługi publiczne- e-

administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” realizowany 

w ramach Osi Priorytetowej: X Inwestycje  w infrastrukturę społeczną, Działanie: 10.3  E- 

usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, Cel szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług.  

 

 
Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
 w dniu 10 grudnia 2021 roku, numer ogłoszenia 2021/S 240-630107 
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ODWOŁANIE 

 

Asseco Poland S.A. dalej : („Odwołujący”)  na podstawie  przepisu art. 505 ust. 1 w  zw. z 

art. 513 pkt. 1 oraz art. 514 ust. 1 oraz art. 515 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej: ( 

„PZP”  lub „ Ustawa”) , wnosi niniejszym odwołanie od niezgodnej z przepisami 

Ustawy czynności Zamawiającego dotyczącej opisania przedmiotu zamówienia niezgodnie 

z PZP, zarzucając Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia i sformułowanie treści 

specyfikacji warunków zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz 

prowadzący do preferowania jednego podmiotu funkcjonującego na rynku oraz w sposób 

niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności 

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób, który narusza uczciwą 

konkurencję, a w konsekwencji - wykluczając w sposób nieuzasadniony innych 

Wykonawców, faktycznie dopuszczając do realizacji zamówienia wyłącznie 

jednego wykonawcę. 

 
I ODWOŁUJĄCY ZARZUCA ZAMAWIAJĄCEMU: 

1. Naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 PZP, w związku z art. 16 PZP pkt 1 i 2 oraz art. 

17 ust. 1 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, 

prowadzący do naruszenia zasady  uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców - poprzez sformułowanie w ramach wymaganych funkcjonalności 

wymogu, aby aplikacje ewidencji podstawowych danych i zdarzeń zapewniających 

bieżącą obsługę pacjentów działały zarówno w architekturze trójwarstwowej, gdzie 

klientem jest przeglądarka internetowa oraz dwuwarstwowej (klient serwer) które to 

wymaganie nie jest uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego oraz 

prowadzą do nieuprawnionego uprzywilejowania produktu oferowanego przez jednego 

wykonawcę, 

2. Naruszenie art. 99 ust. 4 PZP, w związku z art. 16 pkt 1 i 2 PZP poprzez opisanie 

przedmiotu  zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez 

wprowadzenie nieuzasadnionych wymagań wskazanych szczegółowo w treści 

niniejszego odwołania (ad. zarzut 2), które wskazują konkretne rozwiązania zarówno 

pod względem ścieżki postępowania, jak i pod względem konkretnych           wymagań co do 

interfejsu użytkownika, które to wymagania nie są uzasadnione obiektywnymi 

potrzebami Zamawiającego oraz prowadzą do nieuprawnionego forowania produktu 

oferowanego przez jednego wykonawcę, 

II  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ODWOŁUJĄCY WNOSI O UWZGLĘDNIENIE 

ODWOŁANIA I NAKAZANIE ZAMAWIAJĄCEMU DOKONANIA ZMIANY SWZ ZGODNIE 

Z WNIOSKAMI WSKAZANYMI W UZASADNIENU. 

W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, Odwołujący żąda od Zamawiającego dokonania czynności zgodnie ze wskazanym 

powyżej żądaniem odwołania. 

Interes we wniesieniu odwołania. Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia w 

rozumieniu art. 505 ust 1 Ustawy oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 



 

 

przez Zamawiającego wskazanych przepisów Ustawy. Wskazane w odwołaniu niezgodne z 

prawem zapisy SWZ powodują, że Odwołujący nie ma możliwości złożenia oferty i tym samym 

utraci szansę na uzyskanie zamówienia. Odwołujący może zatem ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy wskazanych w odwołaniu. Gdyby nie 

ogólnikowość postanowień OPZ, Odwołujący mógłby złożyć ofertę, uzyskać zamówienie – a 

następnie należycie realizować zamówienie. Ustalenie przez Zamawiającego przedmiotowej 

treści SWZ uniemożliwia Odwołującemu udział w postępowaniu. 

Formalne przesłanki wniesienia odwołania. SWZ w szczególności zaskarżone 

postanowienia ukazały się w dniu 10.12.2021 a zatem wniesienie odwołania z zachowaniem 

terminu musi nastąpić w ciągu 10 dni. 

Kopia niniejszego odwołania została przekazana Zamawiającemu. 

Wpis od odwołania 

Wpis od odwołania w kwocie 15 000,00 zł został uiszczony przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Zamówień Publicznych – zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (dowód w załączeniu). 

 

 

UZASADNIENIE 

 

1.STAN FAKTYCZNY 

1. W dniu 10.12.2021 r. Zamawiający tj. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w 

Kluczborku opublikował SWZ w postępowaniu na dostawę szpitalnego systemu 

informatycznego (SSI) wraz z infrastrukturą. 

2. Odwołujący tj. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, po dokonaniu analizy 

dokumentacji postępowania wskazuje, że zawiera postanowienia które 

uniemożliwiają złożenie oferty. Odwołujący sformułował dwa główne zarzuty. 

2.WADLIWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3. W tym punkcie Odwołujący wskaże konkretne fragmenty SWZ w szczególności 

OPZ, które mają charakter ogólny, naruszający postanowienia PZP. 

4. Ad Zarzut nr 1) - SYSTEM W MODELU DWUWARTSTWOWYM I 

TRÓJWARSTWOWYM:  

W treści Załącznika nr 8 do OPZ pt. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na Dostawę Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z infrastrukturą dla 

Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w pkt. 2.6. ppkt 5 Wymagania 

ogólne HIS –Interfejs GUI – Zamawiający sformułował następujące wymaganie: 

„W modułach prezentujących obszerne ilości danych (co najmniej Ruch Chory i 

Rozliczenia) system umożliwia pracę także w wersji aplikacyjnej nie wymagającej 

stosowania jako interfejsu użytkownika przeglądarki internetowej. Obydwie wersje 

systemu posiadają tożsamą funkcjonalność i wygląd formularzy. Dopuszcza się 

drobne różnice związane ze specyfiką technologii (np. inny wygląd przycisków), ale 



 

 

układ, operowanie i skróty klawiszowe są identyczne z wersją przeglądarkową 

(użytkownik znający tylko jedną wersję systemu nie potrzebuje instruktażu 

stanowiskowego do korzystania z drugiej wersji systemu). ” 

Wymienione powyżej wymaganie wskazuje, że preferowany i tym samym wymagany  jest 

system informatyczny, który funkcjonuje zarówno w technologii trójwarstwowej (webowej), jak 

i technologii dwuwarstwowej. Jednym z wymaganych podejść jest architektura dwuwarstwowa 

– charakteryzująca się tym, że program (klient) komunikuje się z warstwą nadrzędną 

(serwerem) w celu uzyskania odpowiedzi np. zapytanie do bazy danych. W takim podejściu 

warstwy prezentacji i logiki biznesowej, znajdują się na stacji klienckiej (komputer użytkownika), 

natomiast warstwa dostępu do danych jest wydzielona na serwerze. Systemy w tej architekturze 

to tzw. aplikacje desktopowe wymagające instalacji, konfiguracji i każdorazowej aktualizacji 

systemu na każdym stanowisku roboczym. Architektura dwuwarstwowa jest skalowalna w 

ograniczonym zakresie (nie więcej niż 100 użytkowników). Aplikacje dwuwarstwowe są 

technologiami przestarzałymi, wdrażanymi jeszcze w latach 90 XX w., wypieranymi przez 

nowoczesne rozwiązania trójwarstwowe. Równolegle Zamawiający wymaga dostarczenia 

rozwiązania przygotowanego w technologii trójwarstwowej. Rozwiązanie takie pozwala 

rozdzielić warstwę prezentacji od logiki biznesowej, dzięki czemu użytkownik (przy użyciu 

przeglądarki internetowej – a co za tym idzie przy użyciu komputera z dowolnym systemem 

operacyjnym) ma do czynienia tylko z warstwą prezentacji (widzi aplikację w oknie przeglądarki) 

podczas kiedy logika biznesowa przeniesiona jest na osobną maszynę. Daje to ogromną 

przewagę nad architekturą dwuwarstwową, ponieważ do funkcjonowania aplikacji 

wystarczające jest użycie odpowiedniego adresu w przeglądarce i zalogowanie się - bez 

dodatkowych instalacji i konfiguracji. Administrator opiekuje się wówczas tylko jedną maszyną, 

która pełni rolę warstwy logiki biznesowej. Instalacja, konfiguracja, aktualizacja wykonywana 

jest wyłącznie na jednej maszynie. Rozwiązanie trójwarstwowe jest zdecydowanie lepiej 

skalowalne – umożliwia obsługę wielu użytkowników, wydajne, elastyczne i umożliwia 

łatwiejsze zarządzanie z punktu widzenia administratora systemu (w tym wypadku placówki 

medycznej). Architektura trójwarstwowa jest odpowiedzią na wzrost złożoności programów oraz 

rozwój sieci komputerowych i znacząco przewyższa swojego poprzednika – architekturę 

dwuwarstwową. Podkreślenia wymaga fakt, iż praca systemu w architekturze dwuwarstwowej 

(aplikacja desktop) i jednocześnie trójwarstwowej (aplikacja webowa) nie jest wartością dodaną 

dla Zamawiającego, a wręcz przeciwnie, jest nieuzasadnioną komplikacją środowiska. Od strony 

administracyjnej zwielokrotnienie środowisk niesie za sobą zwiększenie nakładu pracy i kosztu 

ich utrzymania od strony administracyjnej. 

Ponadto wymaganie dostarczenia aplikacji utworzonej równolegle, z tymi samymi 

funkcjonalnościami, w dwóch wersjach sztucznie podwyższa koszty niezbędne na wdrożenie 

takiego oprogramowania – niejako podwaja koszt wdrożenia aplikacji. Podkreślić tutaj należy 

również fakt, iż Zamawiający wydatkując pieniądze pochodzące z budżetu publicznego 

zobowiązany jest do racjonalnego wykorzystywania powierzonych mu środków w sposób jak 

najbardziej ekonomiczny. 

Przywołać w tym miejscu należy orzecznictwo KIO z dnia 9.05.2018 r. (Sygn. Akt: KIO  741/18) 

zachowujące swoją aktualność w obecnym stanie prawnym:„(…)  Izba  stwierdziła,  że  nie  

udowodniono    generalnej  tezy  o  większym bezpieczeństwie systemów pracujących w 

architekturze dwuwarstwowej od systemów działających w architekturze trójwarstwowej.” 



 

 

W ocenie Odwołującego wymaganie dwu i trójwarstwowej architektury ma na celu wyłącznie 

ograniczenie konkurencyjności, poprzez faworyzowanie wykonawcy bazującego na przestarzałej 

technologii i uniemożliwienie konkurowania w postępowaniu wykonawcom, którzy działają w 

oparciu o nowoczesne rozwiązania architektury trójwarstwowej. 

Powyższe wymagania nie mają wpływu na przydatność, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz 

jakość oprogramowania dla użytkowników. Mają one jedynie stawiać w uprzywilejowanej 

pozycji produkt konkretnego dostawcy. 

Odwołujący podkreśla, iż zgodnie z art. 17 PZP Zamawiający winien kierować się zasadą 

efektywności, bezstronności i obiektywizmu. Jak wskazuje się w doktrynie zasada efektywności 

wymaga od zamawiającego podjęcia takich działań, aby uzyskana jakość dostaw, usług, 

zdefiniowana odpowiednio do charakteru zamówienia, była możliwie najlepsza. 

Żądanie: 

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie z treści Załącznika nr 8 

przywołanego w niniejszym zarzucie punktu 5. 

5. Ad zarzut 2) NIEKONKURENCYJNE FUNKCJONALNOŚCI : 

Wśród wymienionych w treści Załącznika nr 8 wymagań Zamawiający powołuje się na takie, 

które jawnie wskazują konkretne rozwiązanie zarówno pod względem ścieżki postępowania, jak 

i pod względem konkretnych wymagań co do interfejsu użytkownika. 

A) W pkt. 12 Wymagania ogólne HIS – Aplikacja – Zamawiający 

wprowadza zapis: 

„System posiada narzędzie prezentujące ścieżkę zagłębienia użytkownika w            danym 

momencie w aplikacji (np. breadcrumb). Funkcja umożliwia śledzenie jego 

aktualnej lokalizacji w aplikacji oraz przyspieszoną nawigację dzięki umożliwieniu 

powrotu do dowolnego miejsca ścieżki.” 

Powyższy punkt powołuje się na konkretne rozwiązanie, a nie na samą funkcjonalność. Każdy 

dostępny na rynku system informatyczny klasy HIS charakteryzuje się inną architekturą, która 

z natury rzeczy może nie wymagać zagłębiania się w poszczególne ekrany. Zamawiający 

powinien skonstruować Opis Przedmiotu Zamówienia w sposób zrozumiały i możliwy do 

realizacji przez większą liczbę oferentów niż jeden, konkretny. Tym samym powinna zostać 

dopuszczona inna realizacja przedmiotowego punktu dostosowana do architektury 

proponowanego rozwiązania. Podkreślenia wymaga fakt, że nie wszystkie systemy korzystają 

ze  ścieżek zagłębiania i dostęp do odpowiednich elementów systemu może być realizowany w 

zupełnie inny sposób np. przez dostęp do poszczególnych ekranów. Nowoczesne systemy 

oferują możliwość płynnego przechodzenia między modułami i nie wymagają już konkretnych 

ścieżek realizacji, bowiem dostęp do niektórych funkcjonalności może być realizowany z różnych 

miejsc, a nie z wykorzystaniem konkretnego scenariusza. Kryterium, którym powinien kierować 

się Zamawiający powinna być również technologia oferowanego oprogramowania, bowiem 

zakup i wdrożenie oprogramowania klasy HIS stanowi wieloletnią inwestycję dla jednostki 

państwowej. 

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że ta sama funkcjonalność była wymagana w: 



 

 

Postępowaniu: Projekt pn.: „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W 

KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” – Kutnowski Szpital Samorządowy – Załącznik nr 

2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – APLIKACJA (system HIS) – pkt. 15. W 

postępowaniu tym zwycięską ofertą okazała się oferta firmy NEXUS. 

Żądanie:  

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z przedmiotowego wymagania,  a 

tym samym wykreślenie go z treści OPZ/SWZ, z uwagi na fakt iż ogranicza 

konkurencję i krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do tych, których 

technologia systemu pozwala na taką realizację. 

B) W pkt. 19 Wymagania ogólne HIS – Zarządzanie Systemem: 

„Użytkownik może z poziomu aplikacji zmniejszyć lub powiększyć formularz, z                     

którym pracuje oraz wyzerować powiększenie.” 

Zamawiający powołuje się na konkretne rozwiązanie, a nie na samą funkcjonalność. Każdy 

dostępny na rynku system informatyczny klasy HIS charakteryzuje się inną architekturą, która 

z natury rzeczy może realizować zmianę wielkości ekranu z wykorzystaniem różnych metod. 

Zamawiający powinien skonstruować Opis Przedmiotu Zamówienia w sposób zrozumiały i 

możliwy do realizacji przez większą liczbę oferentów niż jeden, konkretny. Tym samym 

Zamawiający powinien dopuścić inną realizację przedmiotowego punktu dostosowaną do 

architektury proponowanego rozwiązania – podkreślenia wymaga fakt, że nie wszystkie 

systemy korzystają ze ścieżek zagłębiania i dostęp do odpowiednich elementów systemu może 

być realizowany w zupełnie inny sposób. Nowoczesne systemy wykorzystujące np. architekturę 

trójwarstwową w której klientem jest przeglądarka internetowa oferują narzędzia powiększania 

odpowiednich okien poprzez kombinację klawiszy przypisanych do realizacji tej usługi z 

wykorzystaniem narzędzi przeglądarki (np. CTRL+ Scroll myszy). Co istotne nie jest jedną 

możliwą metodą osiągnięcia tego celu kombinacja klawiszy lub wykorzystywanie narzędzi 

wbudowanych w aplikację. 

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że ta sama funkcjonalność była wymagana w 

postępowaniu:  

Projekt pn.: „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W KUTNOWSKIM 

SZPITALU SAMORZĄDOWYM” – Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - 

APLIKACJA (system HIS) – pkt. 23 W postępowaniu tym zwycięską ofertą okazała się oferta 

firmy NEXUS. (Dokumenty zostaną przedstawione przez Odwołującego na rozprawie). 

Żądanie: 

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z przedmiotowego wymagania, a 

tym samym wykreślenie go z treści OPZ/SWZ, z uwagi na fakt iż ogranicza 

konkurencję i krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do tych, których 

technologia systemu pozwala na taką realizację. 

C) W pkt. 21 Wymagania ogólne HIS – Zarządzanie Systemem:  

„W HIS zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych  (kombinacje 

kilku klawiszy) dla najczęściej używanych funkcji.” 



 

 

Zgodnie z treścią Załącznika nr 8 Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji działającej 

zarówno w architekturze trójwarstwowej, jak i w wersji dwuwarstwowej. Obie wersje muszą, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, posiadać te same funkcjonalności z dokładnością do 

pojedynczych argumentów, a zakres używanych skrótów klawiszowych musi być spójny między 

wersjami architektury systemu. W tym  miejscu powielić należy argumentację dotyczącą 

ograniczenia konkurencyjności - vide      zarzut I. 

Zamawiający niezasadnie, nadmiarowo i niezgodnie z realiami wdrażania oprogramowania HIS 

żąda, aby dostarczone dwie wersje (o różnej architekturze) posiadały tożsamy zakres 

używanych skrótów klawiszowych. Stanowi to zduplikowanie rozwiązania i sprowadza się 

niejako do zakupienia dwóch identycznych systemów. Skróty klawiszowe to klawisze lub 

kombinacja klawiszy, które zapewniają inny sposób na wykonanie czynności zwykle 

wykonywanych za pomocą myszy. 

Przytoczyć należy jednak fakt, iż aplikacje desktopowe (o architekturze dwuwarstwowej) 

wykorzystują skróty klawiszowe, których realizacja jest oparta o kombinację klawiszy 

modyfikatora (Ctrl, Alt, Shift) z pozostałymi klawiszami dostępnymi w obrębie klawiatury. 

Z kolei aplikacje webowe (oparte o architekturę trójwarstwową) wykorzystują skróty klawiszowe 

w oparciu wyłącznie o klawisze dostępne w obrębie klawiatury z wyłączeniem klawiszy 

modyfikatora (Ctrl, Alt, Shift). Klawisze modyfikatora mogą bowiem wpływać na różne akcje w 

różnych przeglądarkach i różnych systemach, ich eliminacja minimalizuje ryzyko wystąpienia 

konfliktu z natywną funkcją przeglądarki systemu. Podkreślić należy, iż założeniem aplikacji 

webowych jest dostępność z poziomu różnych przeglądarek i różnych systemów operacyjnych. 

Reasumując rozwiązania trójwarstwowe korzystają z innych rozwiązań niż rozwiązania w 

architekturze dwuwarstwowej i wymaganie zapewnienia tych samych skrótów klawiszowych 

może okazać się nierealne do zrealizowania. 

Ponadto biorąc pod uwagę przywołane powyżej zarzuty i argumenty należy podnieść, iż nie 

sposób zapamiętać wszystkich domyślnych skrótów klawiaturowych w systemie i nawet osoba 

posiadająca bogate doświadczenie w realiach korzysta z kilku, najbardziej przydatnych 

przypisanych do podstawowych operacji. Tym samym wskazany wymóg nie znajduje 

uzasadnienia, a jedynie w sposób nieuprawniony zawęża krąg potencjalnych wykonawców 

mogących zrealizować zamówienie. 

Żądanie: 

W związku z powyższym wnosimy o: rezygnację z przedmiotowego wymagania, a 

tym samym wykreślenie go z treści OPZ/SWZ, z uwagi na fakt iż ogranicza 

konkurencję i ogranicza krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do tych, 

których technologia systemu pozwala na taką realizację. 

D) W pkt. 51 Ruch Chorych, Wymagania Bezwzględne, Rejestracja 

pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć: 

 

„Możliwość kopiowania wykonanych procedur medycznych   
na kolejne dni (również  z możliwością pominięcia sobót, niedziel)  
lub kolejne godziny w danym dniu.” 

 



 

 

Zamawiający wprowadza w treść OPZ wymaganie dotyczące możliwości automatycznego 

kopiowania i uzupełniania procedur medycznych do wykonania w kolejnych dniach. Kierując się 

daleko idącą ostrożnością Odwołujący pragnie podkreślić, że niejednokrotnie za zaplanowaną 

do zrealizowania usługą podążają również odpowiednie dokumenty, które to generować mogą 

wprowadzenie do rozliczeń odpowiednich procedur. W przypadku gdy takie procedury są 

kopiowane automatycznie (bez odpowiedniego zaplanowania ich przez personel – np. przez 

lekarza) może dojść do nadużyć, co generować będzie nad wykonania i nieprawidłowe  rozliczenia 

z NFZ. Ponadto zlecone nadmiarowo procedury mogą nie tylko wprowadzić w błąd personel je 

realizujący (np. w przypadku braku dalszej zasadności ich przeprowadzania) ale również w 

przypadku wykonania, mogą przyczynić się do pogorszenia stanu pacjenta. Tym samym 

wskazany wymóg nie znajduje uzasadnienia, a jedynie w sposób nieuprawniony zawęża krąg 

potencjalnych wykonawców mogących zrealizować zamówienie. 

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że ta sama funkcjonalność była wymagana w 

postępowaniu:   

Projekt pn.: „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W KUTNOWSKIM 

SZPITALU SAMORZĄDOWYM” – Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia - Oddział 

– pkt. 178 i 179 W postępowaniu tym zwycięską ofertą okazała się oferta firmy NEXUS.  

(Dokumenty zostaną przedstawione przez Odwołującego na rozprawie) 

Żądanie: 

W związku z powyższym wnosimy o: rezygnację z przedmiotowego wymagania, a 

tym samym wykreślenie go z treści OPZ/SWZ, z uwagi na fakt iż ogranicza 

konkurencję i ogranicza krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do tych, 

których technologia systemu pozwala na taką realizację. 

 
E) W pkt. 59 - Wymagania Bezwzględne, Rejestracja pobytu pacjenta  

w Izbie Przyjęć: 
 

„System jest wyposażony w możliwość  oznaczania kolorami zdefiniowanych     grup pacjentów.” 
 

 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązanie pozwalało na oznaczanie kolorystyczne odpowiednich 

pól ekranu np. pacjentów, którzy nie spełniają zadanego kryterium. Zamawiający ogranicza się 

do oznaczeń graficznych. Różnego typu oprogramowanie może realizować ten proces w 

odmienny sposób np. poprzez wspomniane  kolorystyczne oznaczenie, wyświetlenie alertu w 

karcie pacjenta lub komunikatu po wyszukaniu pacjenta. Zamawiający poprzez narzucenie 

sposobu prezentacji ogranicza sposób realizacji samego wymagania, które de facto odnosi się 

do możliwości zwracania uwagi na brakujące elementy systemu. Odwołujący stoi w stanowisku, 

iż cel, tj. zwrócenie uwagi na brakujące elementy - może zostać osiągnięty z wykorzystaniem 

innych niż kolorystyczne metod. Niejednokrotnie producenci oprogramowania posiadają 

narzuconą, konkretną identyfikację wizualną nawiązującą do danej firmy. 

Tym samym wskazany wymóg nie znajduje uzasadnienia, a jedynie w sposób nieuprawniony 

zawęża krąg potencjalnych wykonawców mogących zrealizować zamówienie. 

Żądanie: 

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z przedmiotowego wymagania, a 



 

 

tym samym wykreślenie go z treści OPZ/SWZ, z uwagi na fakt iż ogranicza ono 

konkurencję i krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do tych, których 

technologia systemu pozwala na taką realizację. 

 
F)  W pkt. 54  –  Rejestracja poradni: 

 
„System umożliwia automatyczną realizację wszystkich wizyt zaplanowanych      

      na bieżący dzień.” 

 

W przypadku przywołanego powyżej wymagania Zamawiający wymaga automatycznego 

oznaczenia wszystkich zaplanowanych na bieżący dzień wizyt – kierując się daleko idąca 

ostrożnością, warto podkreślić, że taka procedura może przyczynić się do gorszej obsługi 

pacjentów, jak i również automatycznego oznaczania jako zrealizowane wizyt, które nie zostały 

zrealizowane np. z uwagi na brak obecności pacjenta. Sprowadzić się to może do 

niezasadnego uznawania za rozliczone usług, które de facto nie zostały zrealizowane. Ponadto 

podkreślenia wymaga fakt, iż dokumentacja medyczna powinna być sporządzana na bieżąco. 

§ 4 Rozporządzenia ws. Dokumentacji Medycznej stanowi: „Wpisu w dokumentacji dokonuje 

się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, z zapewnieniem niezaprzeczalności i 

integralności danych, a w dokumentacji w postaci papierowej w sposób czytelny i w porządku 

chronologicznym”. 

Tym samym wskazany wymóg nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących        przepisach prawa, 

a jedynie w sposób nieuprawniony zawęża krąg potencjalnych wykonawców mogących 

zrealizować zamówienie. 

 

 
Żądanie : 

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z przedmiotowego wymagania, a 

tym samym wykreślenie go z treści OPZ/SWZ, z uwagi na fakt iż ogranicza ono 

konkurencję oraz krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do tych, których 

technologia systemu pozwala na taką realizację. 

 

G) W pkt. 109 – 110 – Dokumentacja medyczna – Część 

pielęgniarska 

 
„Mechanizm tabel konfigurowalnych musi udostępnić 10 konfigurowalnych kolumn 

z możliwością nadania im tytułów.” 

„Każda kolumna może zostać wyposażona w maskę wprowadzania danych, słownik 

podpowiedzi, ustawienie wartości domyślnej, ustawienie obowiązkowości pola 

oraz                     możliwość walidacji danych wg kryterium określonego blokiem SQL.” 

 

W powyższych punktach Zamawiający powołuje się na możliwość ewidencjonowania danych w 

konfigurowalnych tabelach. Każdy system informatyczny charakteryzuje się          odmienną strukturą 

i może ewidencjonować i agregować dane w inny sposób. W celu      nienaruszania zasad uczciwej 

konkurencji Zamawiający winien dopuścić inną realizację ewidencji i prezentacji niezbędnych 

danych. Odwołujący podkreśla, że celem   jest ewidencja przywołanych informacji, a 

niekoniecznie konkretne ich ułożenie – dodatkowo modyfikowalne przez innych użytkowników. 

Poszczególne dokumenty uzupełniane przez Zamawiającego zwykle stanowią element analizy 



 

 

przedwdrożeniowej i na tym etapie podlegają ocenie i uzupełnieniu w nowo wdrażanym 

rozwiązaniu. Tym samym wskazany wymóg nie znajduje uzasadnienia, a jedynie w sposób 

nieuprawniony zawęża krąg potencjalnych wykonawców mogących zrealizować zamówienie. 

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że ta sama funkcjonalność była wymagana w 

postępowaniach: 

-Projekt pn.: „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W KUTNOWSKIM 

SZPITALU SAMORZĄDOWYM” – Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

- Część pielęgniarska – pkt. 172 W postępowaniu tym zwycięską ofertą  okazała się 

oferta firmy NEXUS.  

( Dokumenty zostaną przedstawione przez Odwołującego na rozprawie) 
Żądanie : 
 

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z przedmiotowego wymagania,  
a tym samym wykreślenie go z treści OPZ/SWZ, z uwagi na fakt iż ogranicza ono  
konkurencję i krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do tych, których 
technologia systemu pozwala na taką realizację. 
 
 
III PODSUMOWANIE 

 

Reasumując zapisy SWZ z tak określonymi  wymaganiami nie dają możliwości  złożenia oferty 

przez wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia publicznego. Wyszczególnione 

powyżej, niezgodne z PZP wymagania, jak wynika ze wskazanych licznych postępowań, w 

których przedmiotowe wymagania były stawiane, wprost   preferują produkt jednego 

wykonawcy. 

Należy podkreślić, że Zamawiający ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego i konstruując zapisy SWZ powinien brać pod uwagę również innych kluczowych 

dostawców/usługodawców. Przy opisie przedmiotu zamówienia nie należy  opierać się na 

danych rozwiązaniach wprost wskazujących na konkretny produkt czy rozwiązanie techniczne 

danego dostawcy, tak aby nie utrudniać złożenia oferty wykonawcom mogącym zrealizować z 

powodzeniem przedmiot zamówienia. 

Przy uwzględnieniu zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia we wskazanym powyżej 

zakresie należy uznać, że Zamawiający ograniczył krąg podmiotów mogących wykonać 

zamówienie wyłącznie do dostawcy, który jest w stanie zaoferować konkretne rozwiązania 

(sposoby realizacji). 

Odwołujący, powołując się na wskazane w odwołaniu przepisy PZP, podnosi, że Zamawiający 

nie może formułować opisu przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio  lub nawet pośrednio 

naruszałby zasadę uczciwej konkurencji. 

 

W opiniach Prezesa UZP (dotyczących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo 

zamówień publicznych – jednak zachowujących swoją aktualność również w obecnym stanie 

prawnym), jak wynika z literalnej wykładni przepisu art. 29 ust. 2 ustawy PZP użyty w 

treści tego przepisu zwrot mógłby utrudniać uczciwa konkurencję, wskazuje, że do jego 

naruszenia wystarczające jest już jedynie takie działanie Zamawiającego, które mogłoby 

sprzyjać naruszeniu zasady uczciwej konkurencji, niekoniecznie zaś godzić w nią bezpośrednio. 

Zatem zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu wystarczające jest uprawdopodobnienie 

utrudnienia konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia. Ograniczeniem swobodnego 

kształtowania przez Zamawiającego sposobu realizacji potrzeb stanowi nakaz zachowania 



 

 

uczciwej konkurencji. Konkurencyjność polega na zapewnieniu jak najszerszego dostępu do 

zamówienia wykonawcom działającym na rynku, i nie może zostać ograniczona bez 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, które w niniejszym postępowaniu nie występują. 

Zawężenie grona potencjalnych wykonawców nie może nastąpić w celu preferowania 

określonego wykonawcy, w szczególności poprzez sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia 

w taki sposób, który prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania któregokolwiek z 

potencjalnych wykonawców, którzy mogliby być zainteresowani ubieganiem się o udzielenie 

zamówienia. 

Tym samym, nie można formułować opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który 

bezpośrednio lub pośrednio naruszałby zasadę uczciwej konkurencji. 

Odwołujący wskazuje, iż w  przedmiotowym postępowaniu sposób sformułowania opisu 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego ogranicza krąg wykonawców, którzy mogliby 

ubiegać się o udzielenie zamówienia, a sformułowanie go w sposób wskazujący na konkretne 

rozwiązania nie ma żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. 

Istnieją bowiem inne realizacje tej samej funkcjonalności, oferujące osiągnięcie konkretnego 

celu i w taki sam sposób zaspokajające wymagania Zamawiającego, a zatem nie ma 

konieczności narzucania tylko jednego rozwiązania. W konsekwencji nie ma też uzasadnienia 

dla ograniczenia konkurencji do jednej, czy też być może nawet do więcej niż jednej firmy, 

jeżeli jednocześnie są na rynku inni wykonawcy zdolni do wykonania zamówienia. 

Należy zaznaczyć, iż przepisy PZP nakazują Zamawiającym zachowanie zasad 

uczciwej konkurencji, przejawiających się w dawaniu wykonawcom równych 

szans. Istnieje więc zakaz takiego opisywania przedmiotu zamówienia które de 

facto determinuje wybór określonego wykonawcy lub podmiotów przez niego 

wskazanych. 

 

IV Mając na uwadze sformułowane zarzuty i argumentację na ich poparcie, 

niniejsze odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

 

 

Z poważaniem, 
 



 

 

Załączniki: 

1) pełnomocnictwo; 

2) dowód uiszczenia wpisu od odwołania; 

3) odpis aktualny z KRS; 

4) dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu; 
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