
GŁoWNY
INSTYTUT
GÓnNICTwA

FZ-rl5189/MKO/19 Katowice, dn. 18.06.2019 r

DoĘczy: odwołania wniesionego przez firmę SIMPLE Spółka Akcyjna' ul. Bronisława
Czecha 491511 04-555 Warszawa w postepowaniu nr FZ-1,15189/N,IKO/19 ,rPrzetarg
nieograniczony n^ dostawę i wdrożenieZintegrowanego Systemu InformaĘcznego klasy
ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wrazze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego
i Usług Rozwoju

Szanowni Państwoo

W oparciu o Art. 185 ust 1 Ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych w
zil'ączeniupublikujemy odwołanie wniesione w dniu I7 czer:wcaŻ}I9 r do Prezesa
Krajowej Izby odwoław czej.

JednoczeŚnie zgodnie z Art.185 ust I wzywamy wykonawców do przyłączenia się do
postepowania odwoław czeEo.

Kerownik D:iLl:r Hand; 'er,o
Gó' . ritS





Warszawa, dnia 17 cznnlłca2o79 r.

CWIK I PARTNERZY
KANCELARIA RADCOW PMWNYCH

Prezeg
KraJoweJ lzby odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa

Zemawiający:
Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków L

40-166 Katowice
e-mail : mwallęnbu r g@gig.eu

OdwoĘący:
snilPLE $półke AkcyJne z siedzlbą w Wgrszawle
ul' Bronisława Czecha 49 / 5I, 04-555 Warszawa
wpisana do Rejestru PrzedsiębiorcÓw Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st' Wa:szawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy I(Rs pod nr: 0000065743
e-mail: simpl@simple. com.pl
reptezentoTuana przez
radcę praulnego Dariusza dlika
i aplilcanta radcotaskiego Wojciectn fubeiko,
Kancelarią Radcótł Pruungch Ćwik i Parźnetzg
spółlra partnerska z siedzibą u Warsz,aulie
ąL J. CłL Sa'lcha 8, oo-582 Wanszaua
e _ mail: kąncelańa@laik.pl

Do@czg: pruetarg nieograniczona ną dostausę i wdrożpnie Zintegrcuąnego Sgstemłl
Infarmatgcznego klasg ERP tu Cłłóungm Instyfucie Górnidula u)rąz ze śuiadczeniem
krulisu I]truamąniouego i Usfug Roałoju. Mlmer referenqjng: Wl/ 51B9/MKO/ 19

oDTIoŁANIt

Przedmiot zamówienia:
Dostaua i udrożenie Zintegrolaanega Sgstemu InformaĘunego klasg ERP.
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Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzę<iowym Unii
Europejskiej pod nr 2oI9lS 109-265562 w dniu 7 czemłca2olg r. otaz na stronie
intern etowej Zannawiaj ącego http s : / / www. sig' ea / pl / pr zetargi/ attu alne'

Działając w imieniu i na rzncz Wykonasvry - SIMPLE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przęz Sąd Rejonovry dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr o0000657a3 (dalej również: odwofujący) na
podstawie przepisu axt. |79 ust. 1 w ruiałku z anlu. 1Bo ust. l oraz art. 182 ust. 1

plśt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamóvńeń publicznych (Dz. U.
z2oL8 r. poz. 7986 z piżn. zm.) (dalej z\Nalaa również 'ustawą wP"| niniejsąrm
wnoszę odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego W trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożęnie Zintegrowanego Systemu
Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wtaa ze świadczeniem
Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozrvoju prowadzonym ptzez Główny InsĘrtut
Górnictwa od niezgodnej z pfawem czynności Zamawiającego polegającej
nieprawidłowym określeniu opisu przedmiotu zamówienia w zakresie architektury
systemu.

Zamawiającenu zarz;ucaa narusgenle przeplsów:

arl, 29 ust. I I 2 w zlr. z att. 7 ust. I ustawy WP poprz.ez opisanie
przedmiotu zamówienia (w plct wPF.o2. Załącznika nr 8 do slwz -
Wymagania funkcjonalne i ogólne) w sposÓb niejednoznaczrry
i nievryczełpujący oraz nieuwzględniąjący wszystkich wymagań, a takżre
okoliczrrości mogących mieć wptyw na sporządzenie oferty tj. określenie,
że system może być zbudowany z wykorzystaniem architektury
dwuwarstwowej dla wybranych modułów, przy:
a. braku wskazania, ktÓre moduły lub jaka ich ilość względem ogółu

mogą być zbudowane z vrykorzystaniem tej technologii, braku
określenia kto i na jat im etapie określi, które moduĘ będą mogły być
w ten sposób zbudovrane,

b. braku sprecyzowania, cz3r wobec jednoczesnego wymagatia, że system
powinien być zbudowany co najmniej w architekturze trójwarstwowej,
postanowierrie, lż istnieje mozliwość wykorzystania architelł:tur5l
dwuwarstwowej dla wybranych modułów, oa::.acza, że wybrane moduły
będą byĆ mogły, zamiast wykorąystania architektury trójwarstwowej,
zbudowane wyłącz:rie w architekturze dwuwarstwowej, CT też, że
obok obowirykowego zastosowania architektury trójwarstwowej dla
wszystkich modułÓw, tylko wybrane moduĘ, będą mogly być także
zbudowane w architekturze dwuwarstwowej, jednak z równocr,esnJfin
zbudowaniem ich w architekturze trójwarstwowej.

atź, 29 ust. 1' 2 l 3 w ?w. z atl. 7 mP popt?Ez opisanie przedmiotu
zamówienia (w pkt wPF.o2. Zalączt'ika nr 8 do sIWz - Wymagania
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funkcjonalne i ogÓlne) w sposób wymusząiąry na Wykonawcach
zastosowanie oi<reślonej architektury całego systemu tj. określenie, że
system powinien być zbudowany co najmniej w architekturze
trójwarstwowej w sytuacji, Edy przięta architektura systemu vryĘnva na
funkcjonalność wszystkich składających się na niego modułów
i rozrrdązanie to nie jest podyktowane jakimikolwiek potrzebami
Zamawiającego, a dostarczony system' w znacznej części, z równym
efektem mógłby furrkcjonować w architekturze dwuwarstwowej.

Leqitvmacię. do w,niesienia odwołania:

W przedmiotow5rrrr postępowaniu interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia
został naruszony przez Zamawiajacego poprzez takie sformułowanie postanowień
s[Wz, które utrudnia odwołującemu dostęp do ww. zamówienia - w konsekwencji,
istnieje możliwość poniesienia szkody przez odwołujacego popruezbrak możliwości
skutecznego konkurowania i w konsekwencji uzyskania przedmiotowego
zamówienia' a co za tyrn idzie odwołujący ma interes we wniesieniu ninĘszego
odwołania. odwofujący posiada interes w u:ryskaniu przedmiotowego zamówienia,
poniewaź jako podmiot prowadzący działa1nośó gospodarczą w zakresie wdrażania
systemów informatycznych dla podmiotów publicznych, jest potencjaln1łrt
wykonawcą do ztealŁowania tego zamówienia. Jak wskazuje się w otzecznictwie
KIo: JVa etapie postępouania o udzielenie ząmówienia ptzed otluarciem ofert, np. ul
prugpadlu odwołąft ug skarg doĘeącgch postanowień ogłosz'enia i sitłz Przgjąć
naleźlg, iż kazdg ulgkonawca deklarującg zainteresoulanie uzgskaniem danego
ząmóulieniaposiadajednocześnieinteresul jegouzgskaniu (por. Wyrok KIo zdnia4
patźAaernika 2010 r. sygr. akt KIo 2036l1o).

Wobec powyższngo wnoszę o uwzględnienie odwołania i nakazarrie
7-amawiającemu dokonania czynności polegajacej na modyfikacji dokumentacji
postępowania tj.:

L Zrniany pkt WPF.02. Załącmlka nr 8 do slwz - Wymagania funkcjonalne
i ogÓlne, poprzez zasĘpienie jego dotychczasowej treści następqiącą:

1 W architekhnze tĄularstwoulej będą dostępne następujące modułg: portal
ptaananiug, portal rapoftotły do hurtowni dangcĘ sgstem elektrcniunego
obiegu dolrumentów, zanz,qdzanie relacjami z klientem (CRM).

2 W architekhuze durulaarshlouej albo tll architekhłz'e trĘuarsfułouej
będą dostępne na'stęptljąe modułg: Finanse i księgotllość (FK), Kadry i
płace (KP), Majątek Trwałg (MT| Spruedąż i zakupg (ffi), Zaruądzanie
pĘeldami (ZP)'

i dostosowania pozostałej treści sIWz do ww. postanowienia.
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Uzasadnlonie

I
Zamawiający prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa

i wdrożęnie Zintegrowanego Systemu Informatycalego klasy ERP. Wymagania
funkcjonalne w zakresie zamawianego systemu, zostały przez ZamawĘącego
zaułarte w Załączrtiku nr 8 do SIWZ. Kwestionowane w niniejsrym odwołaniu
postanowienie, zamieszczolle zostało w pkt wFP.02 Zalącznka nr 8 do sIWz.

Celem wprowadzenia naleĘ rłyjaśnić, że architektura trdwarstwowa pozwala
na dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox lub
Google Chrome), a dwuwarstwowa, z poziomu aplikacji znajdującej się ną
utządzeniu dostępov6rm (''p. dostęp do poczry Gmail z poziomu aplikacji
zainstalowanej w telefonie).

II
Zgodnie z art. 29' ust. 1 ustavry WP ptzedmiot zamówienia opisuje się w

sposÓb jednoznaczny i vłyczetpujący, ?A' pomocą dostatecznie dokładnych
i ztozumiaĘch określeń, uwzględniajac wszystkie wymagarria i okoliczności mogące
mieć wpĘw na sporządr'enLe oferty. Jak wskazuje się w orzecznicfuńe KIO, na
podstawie lektury oZP, Wykonawca powinien móc w sposób zerojedyn}owy ustalić
jakie obowią2ki spocąrwać będą na nim, gdy jego oferta zosta:rie wybrana jako
najkorzystniejsza, co pozrroli mu jednocześnie wycenić swoje świadczenie: Ząkres
ushlg - moźIitłość ich ulgstqłienia, roztniar, ilość, konieczność bh tl.lykonania _ nie
może bgć pozostanaiona domgślności ugkonaulcg, gdyż taka sghłacja prouad.zi d,o
składania ofer7 nieporówngwalngch, co do ronniąłów śuiadczeń i ich ulyceny (por.
wyrok KIo z dtia 9 styczrria 2o18r., KIo 2682/L7|. obouiązek róutnego
traktoulania oznaea również, bg ulszgstkie ugmagania, któte z,amauliający bierze
pod uwagę na etapie bądania oraz ocena złoźnrrych ofert, bgłg zfLCIne wgkonanłlcom
w chwili pnggototllguląnia ofeń i dotrugmgu)ąne w trakcie płouadzenia
postępowąnfa. (por. wyrok KIo z dnia 12 września 2oLJ' t., KIo 18s6/ 11)'

Kwestionowane postanowienie oPz, w przekonaniu odwołąjącego nie
v/ytrzyfillł'e konfrontacji z pwłyżej ptzytoczoną norrną i jej powszechną wykladnĘ.
Zwrócić naleĘ uwaBę' źn w pkt wFP.02 ?ałącznjka nr 8 do slwz Zamawiający
określił, iż:
"Sgstem pouinien bgć zbudouang co nąimniei ul ąrchitektutze tróiusarshloue.i
ftaarstula prezentacji obsfugiwana plzez stację uĄtkounika, uląrstulą logiki
bŁnesouej obsfugiuana pruez sen'Der aplikacji, uarstulą dangch obsfugiwana ptzez
bazę dangch[ Istnieie możIitltość tqukorałstania architekhlry duluularshloule.i (dla
unbranuch modułłul) płzg z.astosouaniu jednocześnie nanzędzi zapeuniających
obsfugę za pomoeą seru)era terminali dla warstwg logiki biznesousej,

opisane wyżej postanowienie jest nieztozumiałe i nie dąje odpowiedzi jakie
świadczenie wykonawry zostanie uznane z,a zgodne z oPZ. Zułrócić boudem na7eĘ
uwagę' że co do zasady, Zanawiający wymaga skonstruowania systemu co najmniej

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CwIK I PARTNERZY sPÓŁKA PARTNERsKA
AL. l. cH. szucH^ 8 |0Gs62 wAFsz^wA I TEL' {+{8 22) 745-1+00 | FAł. {ł48 22) 74s-1+0l I E-M^IL ląNcEhRr^@cwtKPL I www.cwlKPL

NlP: 123 103 t5 21 t RtGoNl 015812195 l sĄD RE)oNowY Dtt M.sT. w^RszAwY w w^RszAwlE xll \łYDzlAł. oosroDARczr KRs m002l6l84

s
(EcoL
ĄJ
VI



w architekbJr?.e ffójwarstwowej (co, jako generatne wymaganie odnoszące się do
wszystkich modułów jest niezgodne z PZP, o cą[n w pi<t III uzasadntenia).
Jednocześnie, Zamawiający przewiduje moż]iwość urykorzystania architektury
dwuwarstwowej 'dla v4ybranych modułówo, nie wskazując jednak przede wszystkim,
a co nie wynika z innych postanowień SIWZ, jakie to moduĘ będą mogĘ być
dostarczone w tej architektur-ze, co jest niez'qykle istotne zułłaszcza dla tych
wykonawców, których systemy funkcjonują glóvrnie w oparciu właśnie o
infrastrukturę dwrrwarstwtrwą. Dodatkowo wskazać naleĘ, że oW nie rozstrąrga,
kto i na jakim etapie zamówienia decydował będzie o tyrn, które moduĘ będą mogty
zostać wykonane w architektlrz,e dwuwarstwowej. Na opisanej wyżej podstawie,
jaką jest kwestionowane postarroul'ienie, Wykonawcy nie są więc w sta:rie ocenić
zakresu zamówienia, możliwości, czasu i środków (zarówno osobowych jak
i finansowych) wykonania zamówienia.

ZwrÓcenia uwagi tównież wymaga' że pkt wFP.o2 Zalącztljka nr 8 do SIwz
cechqje się istotną niejasnoścĘ, a jego kompleksowa interpretacja może prowadzić
do torhieźrnych wniosków. Wspomniano, że generalną zasadą jest, ż system
powinien daałać, w całości w architekturze trójwarstwowej. Regulqjąc jednocześnie,

że wybrane moduły mogą dnałać w architekturze dwuwarstwowej, Zanr:autiająq
stworzył wątpliwość, czy nateĘ ptzez to rozumieó:

I. iż dla vybranych modułów wystarczającym będzie wykonanie ich tylko i
wyłącznie w architekturze dwuwarstwowej,

2. cry też, wobec wspomnianej generalnej zasady, obok obligato4inego
wykonania wszystkich modułów w architekturze trójwarstwowej, możliw5nn
będzie rÓwnież, dla wybranych modr.lłów, wykorranie ich w architelrturze
dwuwarstwowej.

Jeśli jest w istocie tak jak w pierwsąrm wspomnian5rm w5padku, to
7-arnaułiEącetnu zar^)cić rlr:ażna, że nie dookreŚlił które z modułów będzie można
wykonać w architekturze dwuwarstwowej. Jeśli natomiast, potwierdziłoby się, ż,e

właściwą interpretacją jest druga ze wspomnianych, to oprócz tego, ZamawĘącemu
załzucić trzeba również narzucenie na Wykonawców wymagania w zakresie
zastosowanie określonego rozvłięania (architektury trójwarstwowej) dla wszystkich
modułÓw, co nie wpływa w większości na funkcjonalność zamawianego systemu, nie
jest podylrtowane potrzebami Zamawiającego (uĄńkowników systemu} i eliminuje
możliwość ubiegania się o udzielenie zamówięnia ptzez tych wykonawców, ktilrzy
mogą dostarczyć w pełni sprawny system, zawierający wsąystkie, poprawnie
działające moduły, z tego tylko względu, że stosują architekturę dwuwarstwową -
ten zatzat zostanie bllżej uzasadniony w pkt III uzasadnienia odwołania).

Z lłurags na powyższe, wobec prz5łtocz"onych niejasności i wątpliwości natut1r
interpretacyjnej, lnvestionowane postanowienie jest niezgodne z WP, a jego

akceptacja może pozbawić części wykonawców możliwości ubiegarria się o
zamówienie lub doprowadzić do zaistnienia poważnych sporów na gruncie
wykonywa nia przy szłej umowy.
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m
Wspomniano juŻ, że obok niejasnego opisu Przedmiotu Zamóurienia,

Zamawiajacemu zarzucić Łeż raożna określenie generalnego wymagania, by
wszystkie moduĘ skonstruowane były w oparciu o architekturę trójwarstwową.

Zwrócić naleĘ uwagę' że sposÓb w jaki generalnie skonstruowany jest
system, jeśli chodzi o architekturę (trójwarstwową lub dwuwarstwową) jest za7eżny
od darrego producenta i nie ma zasadniczo wpĘwu na sposób w jaki funkcjonuje
dany moduł, chyba, ż.e ze szczególnych względów, mając na uwadze potrzeby
uźłrtkownika, wskazane jest, aby moduł zbudowany był w okreŚlony sposób. Są
bowiem takie moduĘ, dla których, Że względu na specylikę uĘtkownika lub
dostępnych za jego pomocą danych, nie jest istotne, aby dostęp do niego
zapeumiony był wyłącznie w określony sposób, jaki daje bądż to architektura
trójwarstwowa (przeglądarka internetowa), bądż dwuwarstwowa (aplikacja
zainstalowana na urządzeniu). Zamauńarry system, to system typu ERP, a więc
służący do obsługi wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem. Większość
modulów, z których składaja się tego typu systemy, charakteryzuja się tym, że nie
korzysta z nich duża iloŚć użytkowników zewnętrznych. Dla przykładu, z modułu
of:'nanse i księgowość" lub ,,kadry i płace", korzysta tylko wąska grupa pracownikÓw
przedsiębiorstwa użytkującego system ERP (a więc pracownicy jednostek
zajmujących się odpowiednio księgowością lub sprawami kadrov,lymi). Praca tych
osób jest też pracą stacjonarną na udostępnionych urządzeniach (głównie
komputery PC|. Z tego względu, tego Ęrpu moduĘ, bez ża'dnego uszczerbku dla ich
użytkowników mogą zostać zbudowane w architekturze dwuwarstwowej (dostęp do
nich realizowany będzie popruez aplikację, program' zainstalowany na komputerze,
po zalogowaniu się) lub też w architekturze trojwarstwowej (wtedy dostęp
realizowany jest przez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu na stronie www) -
podobnie jak moduĘ Majątek Trwały, Sptzedaż i zakupy, Zarządzanie projektami.

Z povłyższych względów, określenie przez Zamawiającego, iż absolutnie
wsąystJ<ie moduły systemu, niezależnie od ich prizeztlaczenia i realiów użytkowanią
powinny zostać skonstruowane w oparciu o architekturę trójwarstwową, jest
wymaganiem ograniczającym konkurencję. Pozbaulia to bowiem możliwości
ubiegania się o udzielenie zamówienia tych wykonawców, których systemy
częŚciowo, zbudowane są w oparciu o architekturę dwuwarstwową, mimo, że
stosowane pr"śz nich rozwiązanie, co wskazano powyźrj, z powodzeniem mogloby
być stosowane przez Zarnauńającego. Inn3rmi słouly, z pwcTyn niepodyktowanych
pr?Ez potrzeby ZanawiĄącego (a właściwie potrzeby potencjalnych użytkowników
systemu), ruatzuca zastosowanie przez Wykonawców określonej technologii.

IV
Wnosząc niniejsąy środek ochrony prawnej, odwołqjący postuĘe

o nakazanie Zamawiającemu określenia, ktÓre z modułów muszą zostać
obligatoryjnie vlykonafle w architekturze trójwarstwowej, a lłtóre mogą zostaó
wykonane w alternatywnie albo w architekturze trojwarstwowej albo w
dwuwarstwowej. Te moduł5r, które zgodnie z wnioskiem, będą mogły być wykonane
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tylko w architelrturze trójwarstwowej, zostaĘ wyróżnione ze wzglQdu na charakter
i grupy uż1rtkowników, którzy będą z nich korzystać, a do czego wskazany będzie
dostęp przez przeglądarkę internetową. Z ko|ei te moduły, które będą mogły być
wykonane alternatyunrie z zastosowaniem architektury trójwarstwowej albo
dwuwarstwowej, są elementami klasycznego systemu ERP, a sposób ich rłykonania
biorąc pod uwagę architekturę, nie znaczenia z punktu widzenia ich
furrkcjonalności.

Biorąc pod uwagę wszystkie podniesione w niniejszyrn odwołaniu zarzuĘ,
unać je naleĘ za zassane i prowadzące do konieczności zmiany SIWZ we
wnioskowanym zakresie. Wobec tego, wnoszę j*w petihlm.

Sobejke

Załącznźki:
1. oĘis pełnomocnidula u)raz z odpisem KRS oraz pohłierdzeniem uisz'czenia

opłatg skarbouej,
2, potuierdzenie uiszuenia upisu,
3. potuierdzenie pruesłania kopii odulołania Zamauiajqcemu.
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