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Dotyczy: dostawa systemu holterowskiego EKG 
 
 
Mając na uwadze ogłoszenie Zamawiającego, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 

24.04.2009 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury medycznej, oraz Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), w imieniu Protestującej – firmy Medical Solutions. Z siedzibą w Warszawie, 

stwierdzam, iŜ SIWZ w jej obecnym brzmieniu narusza ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177); (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163); 

(tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - (dalej: PZP), a w konsekwencji ogranicza, a zarazem 

uniemoŜliwia potencjalnym wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, mimo posiadania przedmiotu zamówienia najwyŜszej lasy światowej, którym mógłby być 

zainteresowany Zamawiający, co powoduje naruszenie  omawianym zakresie interesu prawnego Spółki i z tych 

powodów, w związku z art. 180 ust.  i 2 PZP, składam protest.  

 

Poprzez opisy przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ naruszone zostały przez Zamawiającego art. art. 7 

ust. 1, 29 ust. 2 oraz 91 ust. 1 PZP. Z tych powodów Protestująca, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

wnosi o uwzględnienie protestu i uniewaŜnienie postępowania w którym wziąć moŜe udział tylko jeden 

wykonawca.  Opisy przedmiotu zamówienia dopuszczają do złoŜenia oferty tylko jednego preferowanego 

producenta lub dystrybutora. Mając na uwadze zapisy ustawy, wnosimy o uniewaŜnienie postępowania, 

poniewaŜ Ŝaden inny wykonawca oprócz formy Margot Medical nie jest w stanie złoŜyć oferty w 

postępowaniu przetargowym. 

 
UZASADNIENIE 

Cały załącznik wymagań technicznych w dokumentacji SIWZ powstał by raŜąco ograniczyć moŜliwość 

oferowania innej aparatury niŜ systemy oferowane przez formę Margot Medical.  Paramatery wyszczególnione 

w tym zadaniu raŜąco, a co najwaŜniejsze bezpośrednio wskazują jednego wykonawcę. Zamawiający w opisie 

przedmiotu zamówienia zawarł nazwy własne aparatury dostarczanej przez firmę Margot Medical. 

Orogramowanie Holter Perfect, Holter LX, jest dostarczane tylko i wyłącznie przez jednego dystrybutora na 



 

 

rynku, firmę Margot Medical. Dodatkowo Zamawiający specyfikuje bezpośrednio z podaniem NAZW  

rejestratorów holterowskich, aparaturę do rejestracji.  Artykuł 7 PZP wyraŜa podstawową zasadę równego 

traktowania i zakaz preferowania (dyskryminacji) poszczególnych wykonawców ubiegających się o zamówienie 

publiczne. Przepis ten nakazuje przeprowadzenie postępowania w sposób gwarantujący zachowanie 

uczciwej konkurencji między wykonawcami. 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 (art. 29 ust. 1 PZP). Jednocześnie 

art. 29 ust. 2 PZP nakłada na zamawiających obowiązek określenia przedmiotu zamówienia w 

taki sposób, aby postępowanie zamawiającego nie utrudniało uczciwej konkurencji. 

 

Zamawiający specyfikując parametry systemu holtera, doprowadził do sytuacji gdzie spełnić moŜe ten warunek 

tylko jedna firma/dystrybutor na rynku.  W konsekwencji ogranicza, a zarazem uniemoŜliwia potencjalnym 

wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, mimo posiadania 

przedmiotu zamówienia najwyŜszej klasy światowej, którym mógłby być zainteresowany Zamawiający. Jeśli 

Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjmuje 100% cena, to moŜna domniemywać, iŜ jest zainteresowany 

zakupem jak najtańszego towaru. Cel ten nie zostanie jednakŜe osiągnięty, z uwagi na drastyczne zawęŜenie 

kręgu potencjalnych oferentów. Wyspecyfikowane parametry w SIWZ spełniane są tylko przez jedną firm na 

rynku – firma Margot Medical.  Wyspecyfikowanie ich w  wymaganiach, powoduje ograniczenie moŜliwości 

składania ofert do jednego wykonawcy, co jest niezgodne z art. 29 ust. 2 PZP. Jednocześnie pragniemy 

zauwaŜyć, iŜ zgodnie z celem ustawodawcy przetarg jest konkursem organizowanym przez zamawiającego w 

celu wyboru najkorzystniejszej oferty, co znaczy, Ŝe m. in. o najniŜszej cenie. Postanowienia SIWZ w 

niniejszym postępowaniu uniemoŜliwiają nam jako oferentom przystąpienie do postępowania z ofertą w pełni 

zgodną w swej treści z treścią SIWZ, pomimo tego, iŜ oferent posiada w swojej ofercie wymagany przedmiot 

zamówienia o najwyŜszej światowej klasie.   

 

Niniejsze pismo potwierdzamy niezwłocznie drogą pocztową. 
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