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na czynności Zamawia.iąocgo w trakcic prowadzcnia postępowania, naruszaiącc zasady

uclzięlania zamÓwięń publicznych i prowadzenia postępowania w sposób, ktÓry nie utrudnia

uczc i wc.i ko n kurcno.i i oraz równcgo traktowan ia wyhonawcÓw

Na podstalvic art. 179 ust. i oraz art. 180 ust. I - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
(t.j. D?.. L]. Z ?007 r. Nr 223, poz. |(l55, ze znr.) wnosimy umotywÓwil|1y pisentny protest na

czynno$ci Zamawiaiąc|lgo w trakoie przygotowattia i prowadzęnia postępowania, tj' na zapisy
ogłoszenin i Spet:yfikrrcii istotnyclr warunklw zttnlÓwienia do przetargtt nieograniczonego na

,.Świadczelrie usług w zakręsie fizycznej ochrony mienin. osń|r i ohiekttiw Zakłndu opieki
Zdrowotncj Poznari - Starc Miastoo szpitala przy ul. Szkolnej [{/12 orne szpitaln przy ul,

Szwajoarskiej 3".

łarzucamy Znmawiającenrtt uchylrienie poniżseym przepisonl ltstawy, t j. :

. art. 7 ust. l ustawy Pzp poprzez nadnnie wylt]ogtl z,l'ożenia oświndczęli i doktlmetltÓw na

potwier{jŹ,cnie spelnianin warunkÓw ttdziału W pogrtępowaniu niczgoclnic.z nrt' 2f t.tst' 2, nrt' 25

ust. I i ? ustnrvy - Pzp, d,:

. at1. 7 ust. l ustawy Fzp popreea dysltryrrirrację osÓb posiadającyclr wiek poniżej 30 ltt i powyź'ej

50 lat, mimo, iż są w stanie rrnlefycie ręalizownć zadnnia objęte przedmiotenr zalrrÓwieltiil,,

wskutek żądania na potwicrc|zcnic spcłniania wartnku rrdzigł'u w postępowaniu oświndczenia., iż

Wykonnwcn posinda niezlrędną wiedzę i dpświadęzenię oraa clysponuje p$tęncjnłem technicz.nynr

i osol:lami xdo|rryrni do wyk'onallia :r,atnÓwicnia; Zamawiaiący ulł|'lłI wylącznic oświadczellie

odttoszące się do osÓb w wieku 30.50 lat' (pkt' 4'2'l0 slw,l,}-.|rłclnoczcśnic kwalifikLtjc, if treśĆ

oświarlczenia' musi potwłcrdzaĆ spe'lnianic wnrunków udzig.łu w postępowaniu. Zanrawiąiący

zllda rJtlżeniir oświadczsnia, że Wykonawca dysponr4ic osobami zdolnymi do realizacji
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zirmówicnit. Zł tlsoby zt-lolnc do ręłr|izacii ettmtiwienia ł kolei Zirlllawiający ;łgtlr1nie z
pkt l.3.l. lit. c) $ilWZ ttzlttt wyłipztlic, cyr. o,tlsQby w przetlziale wickowytn 3{) - 50
lut''. Nic .icsl |.lan.l znanc dIactego Zanlnwia.ią'cy ogrnniczo drl'stęp c|o zanrrirvięhia
Wyktltlart,com, k(Órzy mogą z.tozyć rlświadczcnic, iż dysponują rlsolraltli zdolnyrri do
na|eżytego zrcalizowitnia za'nrÓwiclliit, a ktÓrc nlirją np' 29 |at, | | nriesięcy i .10 dni.
|)odobnie z osollanli' ktÓre np. rołpocz|lą na dłień przccl terminetll sk.ladaniir tlf.ert 5l ro|<

Ź'yciłt. Nic zgadzamy się, z Zanlawiającyfll' fe rlsolry tc nie bęc'lą w stanie nir|eżycic

zrettlirorvać zanrr.lwicnia. Dz,iałanie takie .icst nierltlpLtszcza|nc. Zarnawia.iący popr7er

zakamullowane znpisy SIWZ knn.:truuje.ią w taki sptlsillr, aby unicnrtlźtilvio
Wykonawcoltl wlloszellic środkÓw tlclrrony prawne.i (odwo.latria). Dc l.ircto.icdna|t, zirpisy

takic uttit'.nroż|iwiaią tlbieganie się o zanltiwienic Wykonitwcotll. ktÓre.y tlysponują

osobttnti wickowrr nieznacznic odbiegajqcyrni od SIWZ. Iecz w pełni sprawnymi,

posindn.iącynli Iiconcje practlwnika ochrony t i Il stopnia, httlrey są w stanic na|eż1,cic

zrcalizować zanrówięnic. Wnr'lsinty o znianę tlświgdczcnia w sIWZ. w talti spostib rrby

tle[inicia osÓb rric tldnosi'fa się c|o rvieku osÓb wyłączllie r,v grłrlicy 30.50 |at. Wnosimy
o rozszer)Lenie oświnclczcnia o inne osoby, niz. w wicktl cltl 3t] - 50 lat' lecr- porl

warutt|tięnr złgwara'n ttrwania ich sprnr'vnośc i psycho-f.i zycznc1.

art. 7 ust, l ustawy Pzp poprzcz l|ądanie wykaztl wykotrnnych utnÓw. p|uy caymt tlyl.

,,lJl:a'nc będą ptxl uwa8ę wytącznie rrsł'ugi rea|irtlwane w szpitrr|rrch tl liczbic .lÓfelt nie

mnie.j niz 200, a i|okutltenty potwierdr,ające bęclą wystawionc prrce tc szpitalł, a|btr z
treści tych dokuntentów będzic wynikać, et usługi reirliłowaltc łlyly nt rzecr szpitala' Nic
bęc|i1 lrrane pocl uwagę ptltwierdzenia wystitwitlne przcz inne jednostki ochrtlny zdrowia,
Iub szpita|c nrnie'isze niż 200-łóżkowc. ].ak skonstftlfJwfl|ly opis sptlsobu spcłniania
warunkÓw ur.|ziału w postępowaniu dowodei wylt1cznie r.tc.j woli Zalrlawiająccgo i

ograniceitllirr dostępltl tJo zanrriwienia Wykonawcolrt. ktÓrzy zrealizowali uslrrgi W

szpitrrlach o ntnic.isze.i niż 200 liczbie łtiżek szpitłlnył.:h. l{wal:zywsz1., iż 1lrrcdmiol

zamówietlia obc.inruie slpita| prty ul. $rko|nci isłpital przy u|. Szwajcarskic.i

niczrtrzurnirrłym.icst c||aczegtl Wykaz usług nie mozc obc.jrnowirć us'|ug o liczbic ttiżck np'

l!}9" Jcclnostki słtrżhy zdrowia nic rtiznią się zasadniczo w znkrcsic tlchrony. Czytlrrości

ochrtrn.v są nłetllrrl idcntyctlle z czynnościanri w inrrych .ieclnostkach łldnrinistracji
pr.lb|icznt.i i niepublicztlc.i. Zatrlawiający rittel.|.l ządnjąc clohunrcnttiw potwicrrJziriących
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wył4cznic krrrrtrakty wykonane dIa innych niz szpitit|e jednostek, Iub szpitali o Iiczbrc
łtizek ponifej 200. Wnosittty o wykrcślcnie Iiczby lrlłck z opisu spe.lnianin warunku Llc|ziałLl

w po$tępow{lllitl;

ar|., 7 ttst. I ustawy Pzp poprzez żądnnic tlświaclczcnił rrd Wykorlł.|.wcyt iż l.cn, uyt, ,,ptlsiadłl
niczłrędną rvied;tę i do$wiłdczęnię orae dynponujc ptltenc.ia'lcnr tcchnicznyln i osobanli
rrloInynri c|o wykonania ealnÓwicniit'o. c0 sprucc;łtte jcsl "l. art, f5 irst, 2 t|St{wy .-. P,p,
wlrosinry o zlniunę oś'lviitdczcnia idostosowanię go do ustłtwy |)zp i iilwZ,
art, 7 ust. I ttstawy l';łp poprzcz zątlanie ośtvilłticzellia trr.| WyltollŹl.wcy <l ;rosiadonitr grttpy

illtcrr.vcncyjllo - kon1ro|rlej , która hędzie wspÓldeiirłaĆ z zcsptr'|enr cllroni4cytll ohickry i z,do|nej

do wykonyr,vania ritt|łtli w raris zagroiicniłl w cznsic nie tlłufszyln niż 20 ltlinut (ld lnonlelrtll

rgłtls,zenin, ctr niezgodtre jcst ł itĘ. 25 ugt.. 2 ustawy * |'zp. Wttosimy p 7rrrianę oświac|czeniir

i dostostlwanie go do ustawy l,zp i SIWŻ,

Ąrt' 7 tlst. I wzw. zitń. f5 ust' 2 ptlprrczfąt|anie na potwierdłeniespcłnianiawlłrtlnlęÓw

ur|zia,|'u w postępowaniu, cyt',.Wykaz wykonanych trnlÓw (co ntrimnic.i dwie r61cznc

umowy) w rtkresic ostatnich lrz,ęęh lat prłei| dniellr wslt)zęcia postęptlwania o Llrlłię|enię

zanlÓrvięllin, a.jcze li okres prtlwitdzęnia clziltla|nośęi .icst krdrtszy. w tynr r)kresie, oclpowiar|ające.i

swoim rodr'ajenl i zhlitorrą wartością l.lsługoltl sttlltuwiącytlt prrctltttiot zamówieniit z po.Jnnicttt

ich wilrtości, prłattnliottl, c|il wykutratria i trr|[riqrę{iw. ()grunicza Zanrr.rwiający tioslęp do

zanlÓwicnia Wykolrawconr, |<tórzy rea|izqią naIcżycie ulrlowy więlol.:tnic. Wnosilltv
tr dr.lstosowanic ;łłt'1lisu do ttstttwy _ l'zp.

att. 5 KC poprzcr art. |4 ustawy -I,,,p wskutek niert.lwncgt) trflktowania stron Wę wfnrlłe
tlI11owy zakresic har ttnlowtlyr;h. Zitmawia.iący poda.l, if cyt. ,,fn nicntt|eżyte wykonanic
|.lltl(twy Wykonawca zapłaci kary unfiwnc W wysokośoi: 3-|0% wynagrrrc|zcnia

mierięczncgo. W nalcżności od wagi uchybicnia,.ieśli zadania określonę w 5 2 ust.I będą

rł'ykonywlttte hcz należytcj stłranności, a Wykonawcit |.lie uliutlic ttcttyhieti, lnirTltl

wcześnic.jszegtl rvczrvanitt dtr ich tlsrtnięcia' Wykonawcy tllutiuą byĆ świadonli

Zn.stosowit|lia kar umtlwlrych. fanlawiający poclrtiąc ogÓlnic ]-|()% wflrtości 1lozostawia

'iedynic so|rie zna'ny sptlstih kwalifikacii uchybienia do wagi ltary piclliężnej,.iakq ntilofyć

zatnierz,n Wykonarvulm. Zamawi.rją.y obrrwi4zany.icst podać zilsady i sposÓb na|icr,anir.r

kar unlowltych' gdyf to on.iest gospodarzcm swoiego pr/-ctarglr. Nicdgpuszczalna iest
jakakolwic|t r|tlwo|nośĆ inter;rtetac.ii zapisów po terrrrinie uawarciłr u|no6y nł nickorzyśil
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iedncj z .ie.i stron. Wnosittly o nlodyfikację umowy poprzłx.ict|trnznacznc i zrozumio'łc
podanie ).ttsdd uastosowatlia kar un'lowtrych. tj'.ia|ta wie Ikość ltirr za jakic ;rrzewinienic'

w rvyniku czegrr uchyLlięnie art. 7 ust. l oraz możliwość natażcnilł się na okolicilności wynika.iące z art. |46
ttst' I pkt 5 i 6 Pzp, t'i' z powodu wadIiwości przędmiotowych łapisÓw.

ż4n'r. ru l n' ct) Do Ror,$TltzYfi NlĘC IA |}|t tlT tNsTU

Wnosillty o dol<onnnie ponowncj weryfikacii zapisów trgłoszeltia i SIWZ w sposillr
wnikłiwy ornz rz,cl'cllly' w szozcgÓlrrości dokonanie ich nlt-lclyfikacji r,godnie ;. uza5adnicniefil do

niniejszcgtr prtltęstL| iustawy l''p, t.i.7. poszan()\,valriem znsady rÓwnegu traktowania

wykonawcÓw i ttczciwcj |łonkrrrencji.
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