
I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wprowadzenie

Opis przedmiotu zamówienia dokonywany przez zamawiają-
cego w SIWZ wpływa na przebieg postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowie-
niach późniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zasady opisywania przez zamawiającego przedmiotu zamówie-
nia publicznego normuje art. 29 Pzp. Wymaga się, aby przed-
miot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wy-
czerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności 
mogących mieć wpływ na sporządzanie ofert. Uzupełnieniem 
jest wyrażony w art. 29 ust. 3 Pzp zakaz wskazywania przez za-
mawiającego znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 
Przewiduje się jednak wyjątek od tego zakazu, jeżeli jest to uza-
sadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie 
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń. Wówczas wskazaniu takiemu muszą to-
warzyszyć wyrazy „lub równoważny”.

Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznacz-
ny i wyczerpujący jest obowiązkiem zamawiającego. Niedopeł-
nienie go powoduje, iż zamawiający nie jest w stanie podjąć 
prawidłowo innych czynności wymaganych przepisami prawa 
w ramach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (np. oszacowania wartości zamówienia). 

Fakt, że wykonawcy przygotowują swoją ofertę na podstawie 
opisu przedmiotu zamówienia, oznacza, że zarówno opis przed-
miot zamówienia, jak i określenie jego zakresu w SIWZ powinny 
być na tyle precyzyjne, aby wykonawca mógł na ich podstawie 
przygotować konkretną ofertę (np. dokonać wyceny) odpowia-
dającą wymaganiom zamawiającego. Zakres świadczenia wyko-
nawcy wynikający następnie z umowy powinien być tożsamy 
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140 ust. 1 Pzp). 
Oferta, przygotowana na bazie opisu przedmiotu zamówienia, 
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jest więc decydująca dla postanowień umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego.

2.  Opis za pomocą znaków towarowych lub 
pochodzenia nie zawsze dopuszczalny
wyrok KIO z �4.�0.20�� r., sygn. akt KIO 2�32/��

Kwalifikacja prawna: art. 29 ust. 3 Pzp

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku.

Zarzut: Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia, po-
mimo że nie jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i można 
było dokonać tego opisu za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń. Ponadto dokonano opisu w sposób utrudniający uczci-
wą konkurencję i uniemożliwiający złożenie oferty, a przy tym 
nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami zamawiającego.

Stanowisko KIO: Zamawiający nie wykazał, aby przedmiot za-
mówienia był na tyle specyficzny, że odpowiednim sposobem jego 
opisu jest skorzystanie z regulacji zawartej w art. 29 ust. 3 Pzp.  
Zastosowanie przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówie-
nia za pomocą wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia powinno być ograniczone do sytuacji wyjątkowych, 
kiedy opisanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie cech, 
właściwości i funkcjonalności wymaganego przedmiotu może nie 
oddać wszystkich istotnych i mających znaczenie dla zamawiają-
cego elementów. Wykorzystanie możliwości wynikającej z art. 29 
ust. 3 Pzp powinno zatem mieć miejsce w sytuacji, gdy specyfika 
danego zamówienia, cechy zamawianego przedmiotu przema-
wiają za tym, że jego opis będzie efektywniejszy i bardziej ade-
kwatnie odda charakterystykę przedmiotu, gdy nastąpi odesłanie 
do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zaś typowy opis, 
dokonany przez charakterystykę i opis cech funkcjonalnych, tech-
nicznych i jakościowych, może nie oddać lub oddać nie w pełni 
uzasadnione specyfiką zamówienia potrzeby zamawiającego. 
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Podsumowanie eksperta: Wskazanie znaku towarowego, pa-
tentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno 
być interpretowane rozszerzająco. Jeżeli zamawiający skorzysta 
z tej możliwości, musi po pierwsze wykazać, że jest to niezbęd-
ne, a po drugie musi dopuścić możliwość składania ofert rów-
noważnych z jednoczesnym opisem warunków równoważności. 
Wymogi co do równoważności powinny być podane w sposób 
dokładny, przejrzysty i jasny, tak aby zamawiający, dokonując 
oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię 
równoważności, a wykonawcy przystępujący do udziału mieli 
pewność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwo-
ści i istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia.

3.  Rozwiązania równoważne i jednoznaczny 
opis przedmiotu zamówienia
wyrok KIO z 8.�2.20�� r., sygn. akt KIO 25�9/��

Kwalifikacja prawna: art. 29 ust. 1 Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli.

Zarzut: Ze zmodyfikowanej SIWZ nie można wywnioskować, 
czy zamawiający uzna za prawidłową ofertę na meble spełniają-
ce wymagania częściowo z pierwotnego opisu, a częściowo z opi-
su dopuszczonego w wyjaśnieniach treści SIWZ. Zamawiający 
bezkrytycznie dopuścił produkty jednego producenta znacznie 
niższej jakości i tańsze. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamó-
wienia narusza zasady uczciwej konkurencji. 

Stanowisko KIO: Opis przedmiotu zamówienia po udzieleniu 
przez zamawiającego wyjaśnień, w których dopuścił wskazane 
przez pytającego wykonawcę rozwiązania, jest niejasny. Uza-
sadnione są wątpliwości co do sposobu interpretacji wymagań 
dotyczących parametrów mebli. Zamawiający dopiero na roz-
prawie sprecyzował, że dopuszcza jedynie meble zgodne w cało-
ści z pierwotnym opisem albo w całości z opisem uzupełnionym 
w drodze wyjaśnień. Wykonawcy z treści dokumentacji przetar-
gowej, uzupełnionej o udzielone wyjaśnienia, powinni uzyskać 
wiedzę o wszystkich okolicznościach warunkujących prawidło-
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wość oferty, którą mają zamiar złożyć. Zmodyfikowany opis 
przedmiotu zamówienia należy uznać za niezgodny z art. 29  
ust. 1 Pzp, nakładającym na zamawiającego obowiązek dokona-
nia tego opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomo-
cą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględ-
nieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. 

Pomimo że Pzp nie ustanawia obowiązku dokonywania zmia-
ny SIWZ wyłącznie poprzez opracowanie jej nowego tekstu, 
uwzględniającego treść udzielonych wykonawcom wyjaśnień, 
a możliwość zmiany SIWZ jedynie poprzez udzielenie wyko-
nawcom wyjaśnień jest dopuszczana w orzecznictwie KIO, to 
jednak możliwość ta ograniczona jest warunkiem, aby tak zmo-
dyfikowana SIWZ była jasna, zrozumiała dla wykonawców i nie 
wywoływała wątpliwości interpretacyjnych. W przeciwnym 
razie opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny z przepisem  
art. 29 ust. 1 Pzp oraz może prowadzić do naruszenia zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Podsumowanie eksperta: Wykonawcy mają prawo oczekiwać 
opisania przez zamawiającego przedmiotu zamówienia w taki 
sposób, że nie będzie on wywoływał wątpliwości i pozwoli zło-
żyć porównywalne oferty. Wszelkie zmiany SIWZ muszą być 
upublicznione, albowiem wiążą one wykonawców. Zwrócenie 
się o wyjaśnienia treści SIWZ jest uprawnieniem wykonawcy, 
a nie jego obowiązkiem, jednak ryzyko nieprawidłowej interpre-
tacji SIWZ i sporządzenia oferty niezgodnej z jej wymaganiami 
obciąża niestety wykonawcę. Tym samym w jego interesie jest 
uzyskanie pełnej i wyczerpującej wiedzy co do wymagań sta-
wianych przez zamawiającego.
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4.  Zależność oceny równoważności  
od sposobu opisu przedmiotu 
zamówienia
wyrok KIO z 3�.�0.20�� r., sygn. akt KIO 2235/��

Kwalifikacja prawna: art. 30 Pzp

Przedmiot zamówienia: Budowa trybun zadaszonych i wymia-
na nawierzchni tartanowej.

Zarzut: Odrzucenie oferty przez zamawiającego na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ, z uwagi 
na niezłożenie w ofercie dokumentów stwierdzających równo-
ważność oferowanych robót budowlanych, stanowi naruszenie 
przepisów Pzp. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, 
tj. wykonanie retopingu (wymiany) istniejącej nawierzchni po-
liuretanowej na bieżni, użył nazw własnych komponentów słu-
żących do wykonania tego zamówienia, tj. wskazał na kompo-
nenty firmy BASF Conica oraz opisał ich parametry techniczne, 
stanowiące wymagania minimalne, których spełnienia zama-
wiający będzie oczekiwał. Jednocześnie nigdzie w SIWZ zama-
wiający nie żądał wskazania w treści oferty nazw oferowanych 
nawierzchni oraz wskazania nazw rozwiązań równoważnych. 
Taki wymóg nie wynikał również z formularza oferty.

Stanowisko KIO: W przypadku opisania przedmiotu zamówie-
nia za pomocą wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia i dopuszczenia rozwiązań równoważnych prze-
pis art. 30 ust. 5 Pzp może być źródłem obowiązku wykonawcy 
do wykazania równoważności, lecz wymaga doprecyzowania 
w postanowieniach SIWZ. W przypadku opisania przedmiotu 
zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicz-
nych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1–3  
Pzp, i dopuszczenia rozwiązań równoważnych (art. 30 ust. 4 
Pzp) – wykazanie równoważności jest łatwiejsze. Jeżeli wyko-
nawca oferuje przedmiot zamówienia zgodny z normami, apro-
batami, specyfikacjami technicznymi lub systemami odniesienia, 
o których mowa w art. 30 ust. 1–3 Pzp, a nie posiada np. certy-
fikatu zgodności, może za pomocą innych dowodów wykazać, 
że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgod-
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ne z wymogami tych norm, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów odniesienia. Wykazanie jest ułatwione, polega bo-
wiem na odniesieniu się do obiektywnych cech wynikających 
z tych norm, aprobat, specyfikacji czy systemów odniesienia. 
Zatem w przypadku opisania przedmiotu zamówienia w sposób 
określony w art. 30 ust. 4 Pzp przepis art. 30 ust. 5 Pzp może być 
stosowany samodzielnie i nie wymagać doprecyzowania w po-
stanowieniach SIWZ. 

Natomiast w przypadku równoważności, o której mowa w art. 29  
ust. 3 Pzp, przedmiotem odniesienia jest rozwiązanie referencyj-
ne. Porównuje się zatem konkretne materiały, produkty, ze swej 
istoty obejmujące cały konglomerat cech technicznych i jako-
ściowych, co do których oczywistym jest, że nie mogą być iden-
tyczne. Dopuszczając równoważne rozwiązania w trybie art. 29  
ust. 3 Pzp, zamawiający zobowiązany jest jednocześnie określić 
parametry równoważności, tj. istotne cechy zamawianego pro-
duktu, które w jego ocenie o tej równoważności będą decydo-
wać. Tak określone parametry równoważności stają się na etapie 
badania i oceny ofert punktem odniesienia dla badanej oferty. 

Precyzyjne określenie wymogów co do równoważności pro-
duktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać oferty. Podanie 
przez zamawiającego w SIWZ tzw. parametrów równoważno-
ści ma zapobiegać arbitralności zamawiającego na etapie oceny 
ofert i umożliwić wykonawcom kontrolę nad decyzjami zama-
wiającego zarówno przy doborze parametrów równoważności 
w celu zapewnienia rzeczywistej konkurencji, jak i na etapie ba-
dania ofert, aby oferta równoważna nie została przez zamawia-
jącego niesłusznie wyeliminowana. Ponadto doprecyzowanie 
treści art. 30 ust. 5 Pzp przy opisaniu przedmiotu zamówienia 
w sposób określony w art. 29 ust. 3 Pzp może polegać na wska-
zaniu sposobu wykazania równoważności. Doprecyzowanie to 
może nastąpić poprzez określenie, czy zamawiający oczekuje 
złożenia oświadczenia, czy dokumentu w celu wykazania rów-
noważności, przy czym brak takiego doprecyzowania pozwala 
wykonawcy na wykorzystanie dowolnego środka dowodowe-
go. Wreszcie doprecyzowanie może polegać na sprecyzowaniu, 
czy zamawiający oczekuje wykazania równoważności na etapie 
składania ofert, czy też na etapie późniejszym, tj. etapie podpisa-
nia umowy, czy etapie wykonawstwa, przy czym brak dookre-
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ślenia terminu umożliwia wykazanie równoważności na każ-
dym etapie. To zamawiający decyduje o stopniu szczegółowości 
składanych przez wykonawców ofert.

Podsumowanie eksperta: Jeżeli zamawiający nie precyzuje 
wymogów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia 
w korelacji z równoważnością w sposób jednoznaczny, to nie 
może wyciągać negatywnych konsekwencji w stosunku do wy-
konawcy, który stosuje się do postanowień SIWZ i składa ofertę 
o dopuszczonym stopniu szczegółowości. Intencje zamawiające-
go muszą być jasne. Jeżeli zgodnie z treścią SIWZ wykonawca 
może zaoferować produkt równoważny jedynie jako produkt 
spełniający wszystkie parametry na tym samym poziomie okre-
ślonym przez zamawiającego dla produktu pierwotnego, to takie 
rozumienie pojęcia równoważności przeczy naturze wynikającej 
z samej definicji równoważności produktu. Możliwość zaofero-
wania produktu równoważnego w takim przypadku staje się 
pozorna.

5.  Obowiązek zamawiającego precyzyjnego 
opisania przedmiotu zamówienia
wyrok KIO z 2�.�2.20�� r., sygn. akt KIO 2�49/��

Kwalifikacja prawna: art. 29 ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3

Przedmiot zamówienia: Budowa stadionu piłkarskiego wraz 
z zapleczem treningowym.

Zarzut: Zamawiający określił, że zamówienie obejmuje wszel-
kie prace, jakie są konieczne do wybudowania stadionu zgodnie 
z dokumentacją techniczną, co może oznaczać, iż niektóre z wy-
konanych już prac i elementów będą musiały zostać powtórzo-
ne lub poprawione, ewentualnie rozebrane i wykonane ponow-
nie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, normami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu stanu, 
w jakim znajduje się obecnie przedmiotowy obiekt. Ponadto 
w SIWZ wskazano, iż przed złożeniem oferty wykonawca powi-
nien zapoznać się ze stanem faktycznym obiektu i placu budo-
wy, wykonać oględziny, odpowiednie badania lub testy w celu 
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stwierdzenia, czy i jakie prace lub elementy będą musiały zostać 
powtórzone, poprawione czy też rozebrane i wykonane ponow-
nie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko KIO: Opis przedmiotu zamówienia w przedmio-
towej sprawie został sporządzony z naruszeniem Pzp. Postano-
wienia SIWZ, jak również postanowienia wzoru umowy są nie-
precyzyjne, na ich postawie bowiem nie jest możliwe określenie 
rozmiaru i zakresu prac, które wykonawca będzie zobowiązany 
wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Prze-
pis art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp nakazuje zamawiającemu dokonać 
w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia, a w tej materii zastoso-
wanie ma treść art. 29 ust. 1 Pzp. Podstawowym obowiązkiem 
spoczywającym na zamawiającym jest dokonanie opisu przed-
miotu zamówienia w sposób jasny i klarowny dla wszystkich 
wykonawców. Opis przedmiotu zamówienia jest jednym z naj-
istotniejszych elementów i w dużej mierze determinuje kształt 
i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki 
sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, do-
stawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich za-
kres, tak aby spełniały oczekiwania zamawiającego, a z drugiej 
strony, aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać 
wyceny złożonych ofert. Istotne jest zatem, aby opis przedmiotu 
zamówienia był zrozumiały dla wszystkich wykonawców w taki 
sam sposób, nierodzący rozbieżności interpretacyjnych, spo-
rządzony w sposób jasny, zrozumiały i niebudzący w żadnym 
zakresie wątpliwości, umożliwiający prawidłowe sporządzenie 
i skalkulowanie oferty. 

Postanowienia SIWZ nie mogą w żaden sposób różnicować sy-
tuacji wykonawców na etapie składania ofert, a z drugiej stro-
ny wykonawcy nie powinni pozostawać w niepewności co do 
zakresu świadczonego w przyszłości zamówienia i móc skal-
kulować cenę na podstawie pełnego przedmiotu zamówienia 
sporządzonego przez zamawiającego. Niezastosowanie się do 
dyspozycji art. 29 Pzp niedokładne, nieostre sformułowanie 
SIWZ może prowadzić do sytuacji, w której wykonawca skalku-
luje swoją ofertę w sposób mniej korzystny, nie uwzględniając 
wszystkich wymaganych okoliczności i narazi się na przegranie 
przetargu. 
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Podsumowanie eksperta: Zamawiający musi zdawać sobie spra-
wę, że poprzez nieopisanie przedmiotu zamówienia w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący przerzuca na wykonawców cią-
żący na nim obowiązek precyzyjnego i dokładnego określenia 
opisu przedmiotu zamówienia. To stwarza ryzyko złożenia nie-
porównywalnych ofert wynikające z przyjęcia różnego zakresu 
przedmiotu zamówienia.

6.  Obowiązek dokonania wizji lokalnej 
narusza przepisy Pzp
wyrok KIO z 30.�2.20�0 r., sygn. akt KIO 2��0/�0

Kwalifikacja prawna: art. 29 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego utrzymania 
czystości.

Zarzut: Zamawiający wezwał odwołującego do uzupełnie-
nia oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej oraz zażądał, aby 
wyjaśnił, kiedy oraz kto ze strony odwołującego dokonał wi-
zji lokalnej. Zamawiający, opisując w SIWZ wymóg dotyczący 
obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej i złożenia w tym 
zakresie oświadczenia, nie żądał potwierdzenia u konkretnych 
osób faktu dokonywania przez wykonawcę wizji lokalnych. 
Żądanie zamawiającego jest zatem sprzeczne z Pzp oraz z prze-
pisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…). 
Nie przedstawiono dowodów na potwierdzenie stanowiska, że 
złożone przez odwołującego oświadczenie o dokonaniu wizji lo-
kalnej jest nieprawdziwe.

Stanowisko KIO: Brak przeprowadzenia wizji lokalnej, a tak-
że niezłożenie w tym przedmiocie oświadczenia nie ma i nie 
może mieć żadnego wpływu na wynik postępowania. W związ-
ku z tym zbędne jest badanie, czy złożone przez odwołującego 
oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej było prawdziwe. Tym-
czasem wykluczenie z postępowania wykonawcy na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp jest konsekwencją ustalenia, że złożono 
nieprawdziwe informacje, które mają lub mogą mieć znaczenie 
z punktu widzenia wyniku postępowania, a takiego znaczenia 
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