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Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW 

nr sprawy WNP/574/PN/2019 

 

I. W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pisma o poniższej treści (zachowano 

oryginalną treść pisma): 

„W związku z zapisem w: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO pt.: ZAKUP WRAZ Z 

DOSTAWĄ POJAZDÓW nr sprawy WNP/574/PN/2019 postępowanie 

przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.) Część : SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

Część 3  POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA QUAD WRAZ Z 

PRZYCZEPĄ 

W związku z tym składam protest na tok tego postępowania na podstawie : 

Uchwały KIO z 22.02.2011r. sygn.akt KIO/KD12/11: Aby doszło do złamania 

określonego w art. 29 ust2 ustawy Pzp zakazu sposób i treść merytoryczna opisu 

przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy określonych 

realiach rynkowych i gospodarczych tj. w określonej sytuacji rynkowej dochodzi do 

faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu 

podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu 

przedmiotowego) z punktu widzenia użytkownika  znaczenie mogą mieć maksymalne 

wymiary urządzenia  nie zaś jego konkretne i ściśle określone wymiary. Dokonanie 

opisu  przedmiotu zamówienia w sposób który dyskryminuje jakikolwiek produkt 

stanowiący  element składowy zamówienia lub eliminuje jakąkolwiek technologię  bez 

uzasadnionej  przyczyny stanowi to naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną 

w art. 29 ust.2 oraz art. 7 ust1 ustawy Pzp jeżeli dokonanie takiego opisu nastąpiło bez 

uzasadnionej przyczyny. 

Podstawą do protestu jest zamieszczenie w części : SZCZEGÓŁOWY OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 3  POJAZD SPECJALNEGO 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław 

tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425 

 

Numer ewidencyjny 632/2019/WEW 

Numer sprawy: DZP.263.40.2019.DS 



 

 

PRZEZNACZENIA QUAD WRAZ Z PRZYCZEPĄ. Opisu technicznego pojazdu 

marki Can Am model Outlander Max 6x6 1000 T3. Który jako jedyny odpowiada w 

100% zapisom tego postępowania , podkreślam ,żaden pojazd innej marki nie 

odpowiada wymaganiom tego postępowania. 

W związku z tym wnosimy o unieważnienie tego postępowania w zakresie: Część 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 3  POJAZD 

SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA QUAD WRAZ Z PRZYCZEPĄ i usunięcia 

takich zapisów które nie dopuszczają innych rozwiązań dotyczących pojazdu typu quad 

z napędem 6x6 do tego postępowania, co jest jawnym naruszeniem zapisów Ustawy 

Pzp. które wymieniłem powyżej.”  

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 modyfikuje treść siwz w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia w części III - Zakup wraz z dostawą pojazdu QUAD z 

przyczepą. Zamawiający udostępnia zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia na 

stronie internetowej. 

II.  Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia zostają załączona do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i stanowią jej integralną część. W związku z tym, 

że powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie 

uniemożliwiają złożenia ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża 

terminu składania ofert. 

 

Załącznik: Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w części III – 1 str. 
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