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Warszawa, dnia 25 stycznia 2010roku
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Wielospecjalistyczny Szpitat Miejski irn
Józefa Strusia z Zaktadem opiekuńczoLecznicaym SPZOZ w Poznaniu
ul. $zwajcarska 3,
61 -285 Poznań
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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wańości nie przekraczajqcej .kwoty okraslonej W
piópiśacn wydańych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na
;;"tilc. p,śxo,itestoilłych do pomiaru stężenia glukozy we krwi dla potrzeb
W e o s fi e cj a l i s ty c z n e g o S z p ita| a M i ej sk i e g o iry. J 0p!9 ..ę{|{*]E
nr sprawy: DZP t15287/Nl20O9l2O1O
t

Protest
Dzlatając w imieniu Aero . MED|I(A Sp. z o.o' z siedzibą w Warszawie pn-y u[ Kopernika 36/40'
(zwana da|ej
zareiestiowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nurnerem KRS 0000116291,
z dnia
iust.
2
ustawy
1
ust,
ań180
1
oraz
,'Proiestującyrn;; na poostiwie ptepisÓw art. 179 ust.
(zwanej
poz'
19
177\
(Dz.
r'
Nr
.
U,
20M
źs *ty""ńii zooł roi<u Prawo Zańowień Pub|icznych
datej ,,ustaw{) składam protesi wobec postanowień specyfikacji isto|nych warunków zamÓwienia
jm Józefa Strusia z
okreś|onych p171ez Zamawiającego . Wie|ospecjalistyczny szpitat Miejski
Zakładeń oiie*unczo. Leczniczym sPZoZ w Poznaniu - og'loszonego 18 stycznia 2010 r. w
ramach przetargu nieograniczońego na dostawę materiałow diagnostycznych d|a 7foZ w
Wadowicach

Postanowieniem objętym protestem są postanowienia zatącznika do specyfikacji istotnych
warunków zarnówieńia- _ Paski do g|ukometrów, w który Zamawiający okreś|ającwymagania,
ktÓrym rna odpowiadać oferte, wskazuje na konkretny produkt.
W związku z powyższym Wnoszę o modyfikację postanowień załącznika do specyfikacji istotnych
warunkÓw zamÓwienij w taki sposób, aby hmawiający dopuściłoferowanie pasków do innych
glukometrów niż wyrnienione, jeżeti Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie
nowoczesnych glukometrów opańych na
[asków pozostawi-Zarnawiająbemu odpowiednią ilośĆ
jest
w cenie pasków.
rnetodzig biosensorycznej' Cena g|ukometrów zawarta
Zamawiający poprzez wprowadzenie do

s|Wz postanowień objętych protestem dopuścit się

naruszeniar

1. przepisu art, 7 ust. 1 poprzez nieńwne traktowanie wykonawców oraz stosowanie nieuczciwej

konkurencji;
2. pzepisu art. 29 ust' 2 Ustawy, papaezopisanie przedrniotu zarnówienia w sposób, ktÓry
rnÓgłby utrudniać uczciwą konkurencję;
3. p=rzepisu art.29 ust' 3 Ustawy wprzez opisanie przedmiotu zamówienia prz.ez wskazanie
znaków towarowych.

I

25 STY 2O1O 12:37

RERO

o4e8264667

HED I KFI

stl

Warszawa, dnia 25 stycznia 201Oroku
Wykonawca:
Aero - MEDII(A SP. z o.o.
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00 - 924 Warszawa
ter. (22) 828 40 6Z
tax (2f) 826 46
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Welospecjalistyczny Szpital Miejski im
Józeta Strusia z Zakładem opiekuńczoLecznicaym SPZOZ w Poznaniu
ul. Szurajcarska 3,
61 -285 Poznań

Datyczy: przetargu nieograniczonego o wartościnie przekraczajqcej .kv'voty okreśIonejW
przapiśachwydańych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na
T;;i;;*i. puśxa*tastoi,ych do pomłaru stęż.enia glukozy We krwi dla potrzeb
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Protest
Dzlałając w imieniu Aero . MED|I(A Sp' z o.o' z siedzibą w Warszawie pn.y uL Kopernika 36/40,
zare;eltiowanej w Krajovrryrn Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000116291, (zwana da|ej
1 iust. 2 ustawy z dnia
,,Prołestującyrn;; na poostiwie ptepisÓw ań, 179 ust' 1 oraz ań- 180 ust,
19 poz' 177) (zwanej
(Dz.
r'
Nr
.
U,
20M
żs
eooł roi<u Prawo Zarnowień Pub|icznych
zamÓwienia
"ty""ńii
warunków
istotnych
postanowień
specyfikacji
oa|ej ,,ustavrą") składam protest wobec
jm
.
Strusia z
Józefa
Miejski
$zpital
Wie|ospecjalistyczny
okre.ś|onych pźez Zamawiającego
r. w
2010
18
sĘcznia
og'toszon€
g
o
Poznaniu
w
Zakładeń oiiekunczo. Leczniczym sPZoz
w
d|a
7foZ
diagnostycznych
materiałow
dostawę
na
ramach przetargu nieograniczońego
Wadowicach

Postanowieniem objętym protestem 8ą postanowienia załącznika do spacyfikacii istotnych
warunków zarnówieńń- _ Paski do glukometrów, w który Zamawiający okreś|ającwymagania,
ktÓrym ma odpowiadać oferta, wskazuje na konkretny produkt.
W związku z powyższym Wnoszę o modyfikację postanowień załącznika do specyfikacji istotnych
warunk-Ów zamÓwienij w taki sposób, aby Zamawiający dopuściłoferowanie paskÓw do innych
g|ukornetrów niż wyrnienione' jeżeti Wykonawca zobowiąże się, Źe do oferowanych przez siebie
glukometrów opańych na
f,asków pozostawi-Zarnawiająbemu odpowiednią ilośĆnowoczesnych
jest
pasków.
w cenie
rnetodzia biosensorycznej. Cena g|ukometrów zawarta
Zamawiający poprzez wprowadzenie do S|Wz postanowień objętych protestem dopuścit się
naruszenial
1. przepisu art' 7 ust. 1 poprzez nieńwne traktowanie wykonawców oraz stosowanie nieuczciwej

konkurencji;
2. przepisu art' 29 ust' 2 Ustawy, poprzez opisanie przedrniotu zamówienia w sposób, który
rnÓgłby utrudniać uczciwą konkurencję;
3. p-rzópisu art,29 ust' 3 Ustawy wprzez opisanie przedmiotu zamówienia prz.ez wskazanie
znaków towarowych.
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UZASADNIENIE
14 stycenia 2010 r. Zamawiający zarnleściłs|Wz w której określiłz nazwy handIowej produkt, ktory
chce zakupić co powoduje brak moż|iwościzłoŻenia ofeil przez firmy konkurencyjne posiadające
artykuły rÓwnowaŹne jakościowo|ub lepsze. określanie, iż ustawa zezwa|a na zakup częścido
spzętu ktÓry się posiada jest w pełni uzasadnione, jednakże zachodzi tu przypadek w którym
sprzęt do którego są kupowane e|ementy użytkowe jest tańszy od tych elementÓw i oferowany
przez firmy za 1 zł. Powoduje to brak zasadnościformułowania S|Wz W ten sposÓb, powoduje to
naginanie przepisów, przepłacanie za towar, ktÓry rnożna otrzyrnaÓ taniej iw |epszejjakości'

Na popa rcie powyższeg o Protestujący przedstawia stosowne orzecznictwo:

1)

2)

3)

4)
5)

.
6)

Zespoł Arbitrow podzie|a stanowlsko Zespołu Arbitrów wyrażone w wyraku z dnia 25 maja
2a07 r,, ie S|VVZ raiqco narusza prawo W tyrn uczciwq konkurencję poprzez użycie w
oplsl'e przedmiotu zamówienia określonej marki- Takie działanie Zamawiającego
uniemożliwia w ocenie Zespołu Ańitrów zawarcie Waźnej umow o udzielenie zamÓwienie
publicznego - Wyrok Zespotu Arbitrów . Urząd ZamÓwień Pub|icznych z dnia 31 maja 2007
r. (UZP|ZÓI9-ą27lo7). W zmodyfikowanej treścistWZ Zamawiający unkazuje konkretne
marki, co wyłączą samą ideę i ce| przetargu'
Powałanie się Zamawiajqcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na nazwy
producentÓw sprzętu komputerowego nie naruszyło zasad uczciwej konkurencji, skoro
Zamawiajqcy dopuścil możIiwośćzaoferowania produktÓw rÓwnoważnych, |rtÓre
rzeczywiście istniejq na rynku, - Wyrok Zespołu Arbitrów . Urząd ZamÓwień Pub|icznych z
dnia 18 sierpnia 2006 r. (vzPlzolo-2299/06). W rozważanym pruypadku produkty
równoweżne nie istnieją na rynku, co sprawia, iz ofeńa rnoże być złrożonapŻez z góry
określonych wyko nawców.
Zamawiajqcy wskazuiqc w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na konkretny
produł<t, a pomijajqc minimalne wymagania dajqca abraz realnych oczekiwan co do
oferowanego produt<tu, nie ty|ko narusza zasadę określonąw aft. 29 ust' 3 ustawy Prawo
zamÓwień publicznych, ale takŻe zaoadę uczciwej konkułencji i zasadę rÓwnego dostępu
do zamÓwienia pub|icznego określone art, 7 ust. 1 ustawy, zniechęcając do udziału w
postępowaniu wykonawców oferujących Wdul,ły innych maręk, Narusza ustawę także
wÓwczas jeżeli, mimo że istnieją sposoby opisania przedmiotu zamówienia w sposÓb
jednoznaczny i wyczerpujący, za połnacą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
okreŚleń, opisuje go popzez WlĘazanie na znak tawarowy lub wskazanie innych
parametrÓw pnesądzających o wybone konkretnej marki. . Postanowienie Zespo|u
Arbitrów' Urząd Zamówień Pub|icznych z dnia 13 czerwca 2006 r', (UzP|zolo.166y06)'
W opisywanej sytuacji nie istnięją jakieko|wiek powody, d|a których Zamawiający może
odstąpiÓ od opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych i zrozumiałych okreśIeń
oraz bez koniecznościwskazywania na konkretny produkt.
odejścieod Ronfeczności określania pnedmiotu zamówienia za pomocq obiektywnych
Cech tęahnicznych i jakościawych może mieć charakter wyjątkawy i incydentalny, zaś
wyjąku tego nie moźna interpretować w sposób rozszerzajqcy. - Wyry! Zespołu Arbitrow Urząd ZamÓwień Publicznych z dnia 16 maia 2006 r' {vzPlzo|o-l359/06)' Zamawiający w
zaden sposÓb nie wykazat, czym owa wyjątkowośćjest spowodowana'
Przepis aft, 29 ust' 3 ustawy Prawa zamÓWień publicznych ma charakter normy |ex
specralls i może być stosowany tylko w wyjqtkowych sytuaciach oraz interpretowany
wyłącznie ścl.ś/e'. Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 14
czerwca ?007 r' {UzPlzofi-o7a07), Po raz ko|ejny orzecznictwo wskazuje' że ań. 29 uet.
3 Ustawy jest przepisem szczegó|nym, który nie możę mieć zastogowania bez
wyjątkowych powodÓw. Taki wyjątkowy powód nie zachodzi także w tym przypadku, gdyż
nic nie stoi na przeszkodzie' aby bmawiający mÓgł okreś|ićw s|Wz wyrnagane
parametry techniozne- Rzecz jasna nie można ich rownież okreś|aćw taki sposÓb, aby w
praktyce ty|ko jeden podrniot mógł je spełniać, gdyż czyn narusza zasadę uczciwej
konkurencji.
Zamawiający powinien uniĄac Wszelkich sfoffnułOwań i parametrÓw, Ktore by
j,.,idI
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konkretne uŻądzenie lub konkretnego producenta. Trudno mÓwić o zachowaniu
uczciwej konkurencji, gdy pnedmiot zamÓwienia określony 7esl w sposob wskazujqcy na
konkrętne urządzenie. wyrok z dnia 16 maja 2008 r. Krajowej lzby odwotawczej przy
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (sygn. K|olUzP 423/08).

na

Budzi wątp|iwości' czernu Zamawiający bezprawnie nie chce dopuściÓ innych wykonawcow do
z slWZ. Z punktu widzenia interesów Zamawiającego
konkurencja w przetargu może działaĆ wyłącznie na jego kozyśĆ.Sforrnu.lowanie treściSlWZ w
sposób,;ai<ito uczynił Zamawiający, powoduje, że o jakiejkolwiek konkurencji nie rnoże byĆ mowy.

sk,ładania ofeń, które mogą byĆ zgodne

Biorąc powyzej wskazane argurnenty pod uwagę stanowczo dornagam się zmiany treści
załąenika do SIWZ w sposób wakazany w petitum'
|nteres prawny Wykonawcy przejawia się w fakcie, iż nie podjęcie przez Zamawiającego
wskazanych d;iałań oznaęać bęcizie niemożnośćpzyjęcia do przetargu ofeńy Protestującego
jako nies-pełniaiącej warunków z zupełnie nieuzasadnionych i bezprawnych przesłanek.
W przypadku nieuwzględnienia protestu prze. zamąwr.ajacego oświadczarn gotowość wystąpienia
z bŃołaniem do Frózesa Urzędu Zamówień Pub|icznych nlezwłocznie po zajęciu przez
Zamawi ająceg o n iesatysfa k cj on uj ące go Wykon awcę sta n owis ka.
Mając na względzie powyższe argumenty niniejszy protest jest całkowicie zasadny i zasługuje na
uwzględnienie.
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