
Wrocław, dnia 17 marca 2021r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/PUN/2021 

na kompleksową dostawę i wdrożenie „Symulatora ograniczeń sprawności” w ramach 

projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” 

Źródła finansowania:  

Projekt realizowany w ramach 

POWR.03.05.00-00-PU35/19 - Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie 

 Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020,  

 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. Numer projektu: WND-POWR.03.05.00-00-

PU35/19-01, Tytuł projektu: „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie.” 

Zamawiający:  

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Rolna 43, 40-555 Katowice, NIP: 6342513160 

Wykonawca:  

Giant Lazer sp. z o.o., ul, Ołtaszyńska 92c/6, 53-034 Wrocław, email: zap@giantlazer.com  

 

INFORMAJA O NARUSZENIU ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

WEZWANIE DO ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Niniejszym, działając w imieniu Giant Lazer sp. z o.o. we Wrocławiu, na podstawie Rozdziału 

Szczegóły 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, pkt 15 wzywam do zmiany treści zapytania 

ofertowego z dnia 8 marca 2021 r. jako rażąco naruszającego zasadę konkurencyjności.  

Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazał, iż dostawa „Symulatora ograniczeń 

sprawności” oraz sprzętu komputerowego wraz z montażem ma nastąpić  do 30 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą  
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Taki sposób zdefiniowania kryterium w sposób rażący narusza zasadę konkurencyjności, 

ograniczając krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do podmiotów oferujących już 

gotowe produkty. Ze względu na poziom dojrzałości rynku VR należy dojść do wniosku, że 

konstruując wymagania związane z terminem wykonania zamówienia  

i kryteriami oceny ofert Zamawiający miał na uwadze konkretne rozwiązanie określonego 

producenta. Produkt, jakim jest oprogramowanie „Symulator ograniczeń sprawności” nie jest 

powszechnie dostępnym rozwiązaniem rynkowym, a jego dostarczenie w warunkach 

konkurencyjności wymaga wykonania prac programistycznych, które szacunkowo wymagają 

około 12 miesięcy.  

Wobec powyższego założenie, że możliwe jest wykonanie zamówienia w terminie miesiąca 

od upływu terminu składania ofert wskazuje bezpośrednio, że wymagania związane  

z terminem realizacji wskazują na konkretne rozwiązanie określonego producenta. Należy 

ponadto zauważyć, że dla potrzeb oceny zgodności oferowanego rozwiązania  

z wymaganiami Zamawiającego wyznaczono obowiązek przeprowadzenia prezentacji przez 

Wykonawcę. Zgodnie z postanowieniami Zapytania : „Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje „Symulatorem ograniczeń sprawności” w 

zakresach wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 

do zapytania) spełniającym wszystkie wymagania określone względem Symulatora w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania). 

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” na 

podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania, z zastrzeżeniem 

prawa Zamawiającego do weryfikacji zdolności technicznej, zgodnie z ust. 8-13 zawartym w 

niniejszym rozdziale. 

Tym samym Zamawiający oczekuje rozwiązania, które jest już gotowe i spełnia wszystkie 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym według stanu na dzień składania ofert.  

Dowodem rażącego ograniczenia konkurencyjności poprzez faktyczne umożliwienie 

składania ofert wyłącznie podmiotom, które dysponują już gotowymi rozwiązaniami jest fakt, 

że z uwagi na konieczność oceny prezentacji i złożonych ofert oraz czas niezbędny dla 

przygotowania i podpisania umowy - faktyczny termin wykonania zamówienia może zostać 

skrócony nawet do 2-3 tygodni. 

Powyższe prowadzi do oczywistego wniosku, że zastosowane w zapytaniu ofertowym 

wymagania dotyczące skrócenia terminu wykonania zamówienia i kryteria oceny ofert rażąco 

naruszają zasadę konkurencyjności – wskazując na wykonawcę posiadającego gotowe 

rozwiązanie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego. 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: : Kryteria oceny ofert 



składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Zastosowane kryteria – z przyczyn opisanych powyżej w sposób rażący naruszają powyższą 

regułę.  

Co więcej określając warunki udziału w postępowaniu Zamawiający również dopuszcza się 

naruszenia zasady konkurencyjności, definiując je w sposób nieproporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia. Otóż Zamawiający w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i 

finansowej wykonawcy wskazuje, że : „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy)” 

Jednocześnie – określając wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 

Zamawiający wskazuje: „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje „Symulatorem ograniczeń sprawności” w zakresach wymienionych 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, spełniającym wszystkie wymagania 

określone względem Symulatora w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego”. 

Tym samym w treści zapytania ofertowego jednoznacznie wskazano, że Wykonawca musi już 

w dacie składania ofert dysponować gotowym produktem, a jednocześnie musi wykazać 

zdolność finansową do realizacji zamówienia na poziomie 500 000 zł, co stanowi w tym 

kontekście wymóg całkowicie nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Nie sposób 

bowiem przyjąć, że w celu wykonania zamówienia, dysponując już gotowym 

oprogramowaniem wraz z elementami technicznymi, a zatem finansując jedynie dostawę 

sprzętu, 16 godzin szkoleń, dostawę gogli oraz kontrolerów -  niezbędnych do uruchomienia 

i pracy Symulatora (okularów wirtualnej rzeczywistości oraz kontrolerów) – 20 zestawów, 

dostarczenie komputerów przenośnych (laptopów) – 20 zestawów oraz opiekę serwisową – 

Wykonawca musi dysponować środkami na poziomie 500 000 zł .  

Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt 8 : „Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w 

zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt 11 lit. a, określane są w sposób proporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. Nie można formułować warunków przewyższających 

wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia”. 

Mając na uwadze opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu zamieszczony w niniejszym zapytaniu ofertowym nie sposób uznać, że 

zarówno wymóg posiadania gotowego rozwiązania, jak i wymóg zdolności finansowej do 

realizacji zamówienia na poziomie 500 000 zł spełnia powyższe wymagania. Warunki te w 

sposób oczywisty bowiem przewyższają wymagania niezbędne do należytego wykonania 

zamówienia, a w konsekwencji ograniczają dostęp do zamówienia, naruszając zasadę 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pojęciem „proporcjonalności” 

warunków udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia wielokrotnie zajmował 



stanowisko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z poglądami którego 

warunek proporcjonalny to warunek „zachowujący właściwą proporcję”, „nienadmierny”. W 

wyroku z dnia 16 września 1999 r., C-414/97,  Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo 

Hiszpanii, LEX nr 84270, ETS wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga 

tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazania, że podjęte działania są adekwatne i konieczne 

do osiągnięcia wybranego celu. Mając na uwadze przedmiot i charakter zamówienia nie 

budzi bowiem wątpliwości, że przede wszystkim Zamawiający powinien dopuścić możliwość 

oferowania produktów przygotowywanych zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu 

zamówienia, nie zaś ograniczać rynek wyłącznie do rozwiązania, które już istnieje.  

Istotą zasady konkurencyjności jest dopuszczenie do rynku zamówień publicznych 

współfinansowanych ze środków UE możliwie szerokiego kręgu potencjalnych 

wykonawców. Każde potencjalne ograniczenie w tym zakresie może powodować szkodę w 

budżecie ogólnym UE na skutek nieuzasadnionego finansowania wydatku. Naruszenie 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków przez Beneficjentów niezobowiązanych 

do stosowania Prawa zamówień publicznych jest w swoich skutkach traktowane jak każde 

naruszenie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych i podlega korekcie 

finansowej, co oznacza całościową lub częściową utratę dofinansowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 roku ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – zwanym dalej Rozporządzeniem 1303/2013 

„nieprawidłowość” oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego 

stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego 

zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez 

obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem”. 

Warunki korygowania wydatków poniesionych nieprawidłowo określa Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt 

finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem 

zamówień. W świetle w/w przepisów – wartość korekty finansowej związanej  

z nieprawidłowością indywidulaną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości 

wydatków objętych współfinansowaniem UE poniesionych w ramach tego zamówienia. 

Wartość pomniejszenia związanego z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną  

w danym zamówieniu jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych  

w ramach tego zamówienia. Wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać 

obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków 

kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru  

i wagi nieprawidłowości indywidualnej. Wartość korekty może zostać obniżona do poziomu 

określonego w załączniku do Rozporządzenia, przy czym w sytuacji kwalifikowanej jako 

zastosowanie kryteriów kwalifikacji ograniczających dostęp do zamówienia  



(np. w przypadkach, w których minimalne wymagane poziomy zdolności w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia są związane z przedmiotem zamówienia, ale nie są proporcjonalne) 

- wartość korekty finansowej wynosi co najmniej 10%. Stosowanie natomiast 

dyskryminujących kryteriów w przypadkach, w których wykonawcy mogli zostać 

zniechęceni do złożenia oferty może skutkować obniżeniem dofinansowania o nawet 25 %. 

Mając na uwadze powyższe, wzywam do zmiany treści zapytania ofertowego poprzez : 

1. Wydłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie dostawy symulatora do dnia 

poprzez wskazanie okresu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Usunięcie wymagań związanych z obowiązkiem przeprowadzenia prezentacji 

gotowego rozwiązania przez wykonawcę, którego ofertę oceniono jako 

najkorzystniejszą. 

3. Obniżenie  do poziomu 50 000zł lub usunięcie wymagań w zakresie zdolności 

finansowej do realizacji zamówienia.  

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że przetarg nr 2020-4150-25470 ogłoszony w dniu: 

31.12.2020  przez Uczelnię Jańskiego w Krzywym Kole 9, 18-400 Łomża, Ogłoszenie nr 2020-

4150-25470 - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25470 

Dostawa i wdrożenie „Symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami” w technologii VR wraz 

ze zintegrowanym sprzętem niezbędnym do jego funkcjonowania oraz realizację szkoleń w 

zakresie obsługi i wykorzystania symulatora na potrzeby prowadzenia zajęć ze studentami 

Uczelni Jańskiego, został anulowany.  

Powyższe sugeruje, że podmioty ogłaszające przetarg mogą być pod wpływem i 

wprowadzane w błąd odnośnie zasad konkurencyjności przez podmiot posiadający gotowe 

rozwiązania. 

 

 

Do wiadomości: 

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25470
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