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Wrocław, dnia 20 listopada 2020 r. 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul.  Postępu 17A, 02– 676 Warszawa 

 

 

 

Odwołujący: 

Impel Catering Sp. z o.o 

ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław 

email: k.stefanska@impel.pl 

 

 Zamawiający:  
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 

 ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń 

 

  

 

ODWOŁANIE 

 
Na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) składamy odwołanie wobec treści 
ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Catering - przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów WOTUiW  
w systemie tacowym  na rok 2021.” (znak postępowania WOTUiW-1/11/20).   

 

Określenie przedmiotu zamówienia (numer ogłoszenia): 

Nr ogłoszenia 2020/S 220-540876  z dnia 11 listopada 2020  roku.  

Catering - przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów WOTUiW  

w systemie tacowym  na rok 2021.  

 

Wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  

z przepisami ustawy oraz zwięzłe przytoczenie zarzutów: 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, 

poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg 

podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;  

2) art. 29 ust. 1, 2 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, 

polegające na nieokreśleniu minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno 

zrealizowany, co w konsekwencji nie pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie 

wyceny oferty. 
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Wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania: 

 

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie 

Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ, poprzez określenie minimalnego poziomu 

zamówienia oraz gwarantowanej wielkości zamówienia, co pozwoli wykonawcom na rzetelne  

i właściwe dokonanie wyceny oferty. 

 

Wskazanie interesu Odwołującego: 

 

Odwołujący oświadcza, iż ma interes w złożeniu niniejszego odwołania, ponieważ obecne 

postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych a w konsekwencji uniemożliwiają mu złożenie ofert, zgodnych z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych i ubieganie się tym samym o przedmiotowe zamówienie. Realizacja 

zamówienia przy istnieniu kwestionowanych postanowień SIWZ uniemożliwienia Odwołującemu 

udział w postępowaniu, również dlatego, że wykonanie  umowy na warunkach ustalonych we wzorze 

umowy, naraża Odwołującego na szkodę w postaci konieczności poniesienia nakładów na organizację 

usługi przy braku możliwości jej sprzedaży.  

 

UZASADNIENIE  

Wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych odwołania oraz wskazanie dowodów na ich poparcie. 

 

W dniu 11 listopada 2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ dotyczące 

przedmiotowego zamówienia.  

Zgodnie z SIWZ postępowania: 

a) rozdz. III siwz wstęp: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków przy 

uwzględnieniu zgłaszanych diet dla pacjentów, do punktów odbioru w Toruniu znajdujących 

się w obiektach: 

1. ul. Szosa Bydgoska 1- Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień  (OKTU) - 18 osób  

2. ul. Włocławska 233- Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień (CMOLU) - 

26 osób 

3. ul. Włocławska 233- Oddział Odwykowy Całodobowy (OOC) - 47 osób 

 

W  WOTUiW średnio przebywa   85   pacjentów dziennie. 

 

b) rozdz. III siwz pkt 5 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany diet, jak również co do ilości posiłków  
w zależności od potrzeb i ilości leczonych pacjentów. 

 

c) Załącznik nr 9 do SIWZ  par. 1 ust. 4, 5: 

4. Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej  
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w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy. 

5. Liczba posiłków zamawianych będzie podawana przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w § 2 niniejszej umowy, stosownie do ilości pacjentów. 

 

d) Załącznik nr 9 do SIWZ  par. 2 ust. 3: 

 

Dzienną ilość osób, którym przysługują posiłki należy ustalać z osobą upoważnioną przez 

Zamawiającego (…): 

  

e) Załącznik nr 9 do SIWZ  par. 3 ust. 3: 
 

Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT na koniec każdego miesiąca. Do 

faktury Wykonawca dołączy specyfikację wydanych posiłków potwierdzone przez osoby 

upoważnione. 

 

Odwołujący podnosi, że powyższe postanowienia naruszają Prawo zamówień publicznych, gdyż  

w siwz została określona wyłącznie średnia wielkość zamówienia. Zamawiający nie określił 

minimalnego zakresu zamówienia jednocześnie zastrzegając dla siebie w ww. postanowieniach siwz 

możliwość dowolnych ograniczeń wielkościowych.  

 

Odwołujący wskazuje, że zgodnie z Prawem zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia 

powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość 

zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis 

przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe 

skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że 

Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo 

oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 

ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego 

opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego 

zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby 

Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, 

KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia 

przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, 

gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia 

postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów 

leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia 

art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu 

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.  

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), 

co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym 

samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia 
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po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje 

także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez 

Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy 

części usług lub dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają 

się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu 

przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy 

Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., 

sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla 

Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), „niedopuszczalne jest uzależnienie 

możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby 

Zamawiającego (…), gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego 

realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy 

warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części 

zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części 

zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego”.  

 

W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 33/07) Izba 

wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy 

swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na 

potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie 

spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany  

w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający 

zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda 

mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na 

wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności  

z zasada równości stron umowy”. 

 

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres 

świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny 

Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać 

zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-

Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40) 

 

Odwołujący podkreśla ponadto, że kwestionowane postanowienia siwz nie pozwalają Wykonawcy na 

należyte skalkulowanie optymalnej ceny w swojej ofercie. Optymalna cena w ofercie Wykonawcy 

uzależniona jest bowiem od faktycznej, a nie szacowanej ilości osobodni, które zakupi Zamawiający. 

Tak więc inna  cena będzie dla maksymalnej ilości zadeklarowanej SIWZ, a inna dla ilości 

pomniejszonych w myśl ww. postanowień siwz. Przyjęcie możliwości dowolnego zmniejszenia 

wielkości zamówienia dowodzi braku racjonalnej oceny swoich potrzeb przez Zamawiającego. 

Ponadto istotnym jest także, że rezultatem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zawarcie umowy z wykonawcą. Umowa ta jest umową wzajemną, jej postanowienia 

nie mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub przyznawać tylko jednej stronie 
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przywileje. Istnienie kwestionowanego zapisu w SIWZ powoduje to, że tylko zamawiający jest 

stroną uprzywilejowaną w umowie, gdyż może jednostronnie (bez jakiejkolwiek ochrony 

interesu Wykonawcy) zmieniać ilość i wartość świadczeń wykonawcy.  

 

Odwołujący podnosi, że przyjęta przez Zamawiającego metoda określenia wielkości przedmiotu 

zamówienia cechuje się brakiem jednoznaczności i brakiem wyczerpania pełnej możliwości 

dokładnego jego opisania, co pozwala uznać je za niejasne, nieprecyzyjne, dowolne i sprzeczne  

z zasadami współżycia społecznego. To zaś uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny oferty przez 

wykonawcę. Zasady współżycia społecznego, winny być uwzględnione przy określeniu treści oferty 

jak i potencjalnej umowy. Zasady te mają zapewnić równomierny rozkład uprawnień i obowiązków, 

korzyści i ciężarów szans i ryzyka. W żadnym przypadku nie powinny powodować naruszenia tzw. 

słuszności (sprawiedliwości) kontraktowej przy określeniu pozycji stron postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. O naruszeniu reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas, gdy 

dysproporcja tych wartości jest rażąca, (wyrok z dnia 18.05.2015 r. sygn. akt KIO 897/15). 

 

Odwołujący dodatkowo podkreśla, iż opisane przez Zamawiającego warunki zmiany zamówienia  

w postaci zmniejszenia są konstruowane w sposób niedookreślony. Zamawiający winien precyzyjnie 

podać, w jakich przypadkach, z czym związanych, będzie możliwa zmiana umowy w zakresie ilości 

dostarczanych posiłków i jednocześnie (równie precyzyjnie) określić warunki i termin dokonania 

takiej zmiany.  Akceptacja zmiany zamówienia na zasadach określonych w siwz prowadzi do 

nieuzasadnionej modyfikacji równowagi ekonomicznej stron umowy o realizację zamówienia na 

korzyść i w interesie tylko jednej stron postępowania – Zamawiającego,  

i stanowi nadużycie prawa.   

 

W przedmiotowej kwestii KIO podobnie wypowiedziało się w wyrokach: 

KIO z dnia 11 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 33/07: 

Zamawiający określił tylko górną granicę swojego zobowiązania nie określając nawet minimalnej 

ilości czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji zamówienia. Taki sposób określenia 

przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 pzp, który nakazuje, aby przedmiot 

zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny. Zamawiający zastosował praktykę 

handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować  

w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę 

zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą 

równości stron umowy. 

 

KIO z dnia 2 stycznia 2017 r. sygn. akt 2346/16 

Zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy nieograniczonej ingerencji w ilość 

zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie 

wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości 

zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. 

Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku 

jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego 

wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym  

  

https://sip.lex.pl/#/document/537264351?cm=DOCUMENT
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Odwołujący podnosi również, że zastrzeżenie dowolnego ograniczenia wielkości zamówienia jest 

również niezgodne z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień. Zamawiający przyznał sobie  

bowiem w siwz prawo do każdej, w tym także istotnej zmiany umowy. Odwołujący podkreśla, że  

zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp – zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile została przewidziana  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

Skuteczny i zgodny z prawem opis klauzuli dot. zmiany, w tym ograniczenia zakresu rzeczowego 

umowy, wymaga więc  „jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres”. Umowa 

i siwz niniejszego postępowania, dopuszcza dowolne ograniczenie zamówienia. Tym samym 

zastrzeżenie to narusza  art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, gdyż nie spełnia wymogu, co do jednoznacznego 

opisu zakresu zmiany. Dopuszczalna wielkość zmiany jest nieograniczona, co narusza wymogi co do 

ww. klauzuli, a nadto stanowi przejaw nadużycia prawa podmiotowego (prawa do kształtowania 

postanowień umownych ,przysługujących zamawiającemu). Przedstawione stanowisko jest zgodne  

z opinią UZP, w myśl której zbyt ogólne sformułowanie zakresu i warunków zmian w postanowieniach 

umownych wyklucza możliwość skorzystania przez strony umowy z normy zawartej w treści art. 144 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Prawo do dokonania modyfikacji w świetle powyższego przepisu przysługuje 

jedynie w przypadku precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz 

dokładnego określenia modyfikacji, które nastąpią w przypadku wystąpienia wskazanych 

okoliczności. Tytułem przykładu należy wskazać, iż klauzula umowna dopuszczająca zmianę umowy  

w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie wynagrodzenia czy 

terminu realizacji zamówienia z uwagi na duże opady atmosferyczne, nie spełnia wymagań 

określonych w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Chcąc skorzystać z możliwości zmiany 

umowy w oparciu o wskazaną podstawę prawną, zamawiający powinien we wzorze umowy 

sprecyzować dokładnie, o jakie opady atmosferyczne chodzi, tj. deszczu, śniegu, gradu, w jakich 

wielkościach (np. milimetry, centymetry słupa wody), przez jaki okres powinny występować (np. ilość 

dni) czy też poprzez dokładne określenie ich skutków. Umowa powinna precyzyjnie określać 

konsekwencje wskazanych wydarzeń, np. zmianę terminu realizacji (w dniach, tygodniach, 

miesiącach), modyfikację dotychczasowego harmonogramu prac (np. przestawienie kolejności 

poszczególnych robót), zmianę wynagrodzenia (wysokości czy sposobu dokonywania płatności). 

(opinia UZP: Jak Należy formułować klauzule umowne w oparciu o art 144 ust. 1 ustawy Pzp). 

 

Istotnym jest również, że ww. zastrzeżenie jest niezgodne z Pzp,  gdyż nosi znamiona istotnej zmiany 

umowy. Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne, dokonana z naruszeniem art. 144 pzp, 

stanowi naruszenie prawa i skutkuje w ten sposób, że postanowienie podlega unieważnieniu. Na 

miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej, wchodzą postanowienia 

umowne w pierwotnym brzmieniu.  

 

Jednocześnie z daleko idącej ostrożności Odwołujący wskazuje, że zgodnie z pzp, zmianę 

postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru tej umowy w pierwotnym 

brzmieniu, 

2)  nie zmienia ogólnego charakteru umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/zmiany-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego
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a) zmiana wprowadza takie warunki, które spowodowałyby uczestnictwo (realne lub 

potencjalne) w postępowaniu innych wykonawców lub wybór oferty innej treści; 

b) prowadzi do zmiany równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, 

który nie został przewidziany w pierwotnej umowie;  

c) zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wykonawcy 

d) zmiana polega na  zastąpieniu wykonawcy  nowym, w przypadkach innych, niż 

przewidziane w ustawie. 

 

Powyższe przesłanki przewidziane w ustawie pzp, są zgodne z treścią art. 72 Dyrektywy klasycznej 

2014/24/UE. W punkcie 109 preambuły Dyrektywy wskazano ponadto, że zmiana umowy nie może 

nastąpić w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, 

rozumianą na przykład jako zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym 

przedmiotem zamówienia, lub jako całkowitą zmianę rodzaju zamówienia, ponieważ w takim 

przypadku można każdorazowo zakładać potencjalny wpływ na wynik postępowania. Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) po raz pierwszy 

wypowiedział się na temat możliwości wprowadzania zmian w zawartych umowach w sprawie 

Komisja przeciwko Francji (C-337/98), stwierdzając, iż w świetle prawa wspólnotowego, ze względu 

na cel zapewnienia zasady przejrzystości i równego traktowania wykonawców, zmiany  

w postanowieniach umowy w czasie jej trwania są równoznaczne z udzieleniem nowego zamówienia, 

jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego 

zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać na wolę ponownego negocjowania przez strony 

podstawowych ustaleń tego zamówienia. Doprecyzowanie tego stanowiska TSUE nastąpiło 

orzeczeniem z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 (pressetext Nachrichtenagentur BmbH 

przeciwko Republice Austrii), w którym Trybunał podniósł, że zmiana zamówienia publicznego  

w czasie jego trwania może być uznana za istotną w sytuacji, kiedy wprowadza warunki, które, gdyby 

zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie 

innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej 

oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, a także modyfikuje równowagę ekonomiczną 

umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach 

pierwotnego zamówienia. 

 

Odwołujący wskazuje, że brak informacji na temat minimalnej wielkości zamówienia wpływa na 

decyzję wykonawców o udziale w postępowaniu. Krąg wykonawców, zainteresowanych niewielkim 

wolumenem  zamówienia jest bezsprzecznie inny, niż krąg zainteresowanych dużym wolumenem – 

zarówno ze względu na posiadany przez wykonawców potencjał do wykonania danego wolumenu 

zamówienia, jak i opłacalność zaangażowania  się wykonawców w dane przedsięwzięcie gospodarcze.  

Wobec powyższego Odwołujący wnosi jak na wstępie. 

 

Z poważaniem 
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