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TOKER

Po7nań, dnia 12 nĄa 2009 r.

.iŁl\D oP|EK| ZDROWOTNEJ
i*ZNAŃ. STARE t\4|ASTO

adres do kotespondencii:

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznait

Dot.: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie fizycznej ochtony mienia,

osób i obiektów ZaWadu opieki ZdrowotnejPoznait - Stare Miasto

ptzy wl. Szkolnei 8/12 i Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

DZP/440s/200e

PnoTEST

Wobec postanowień specyfikacji istotnych watunków zamówienia
i wzoru umowy stanowiącego złł.ącznik do SIWZ

!7 rmreniu Agencji DetektywisĘczne1i ochrony,JOKER,' Sp. f o.o. składam ptotest:

1 wobec treści pkt. 4,2.7 ' Specyfkacji Istotnych 
.Watunków Zamó:vieńa w zaktesie w jakim

Zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia wykazu co najmniej dwóch rocznych

wykonanych umów w oktesie ostatnich ttzech lat przed dniem .wszczęcia postępowafua o

udzielenie zamówtenia, a )eże|l' okres ptowadzenia działalności jest któtszy _ w tym okresie'

odpowiadającej sworm rcdzajem i zblilżoną wattością usługom stanowiącym ptzedmiot

zamówtęnia z podaruem ich wartości' przedmlotu, dat wykonania i odbiorców oraz doLączenia

dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należyciel'

2. wobec tteści $ 11 ust. Zwzorw umowy stanowiącego zał.ącznk SIWZ
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Biorąc pod uwag€ powyższe naruszeniaptawa \ń'-noszę o:

1. zmtanę wymogu określonego w pkt. 4.2.7. sIvłZ w ten sposób, że do udziału dopuszczeni

zost^ną wykonawc;l, którzy ptzedstawlą jedną roczną umowę na śwladczenie usłĘ
odpowiadającej swoim todzajem i zb1tżoną wartością usługom stanowiącym przedmrot

zamówienia;

2. zmnnę we wzotze umo]ńT' na ś.wtadczenie usług objętych przetng}el::., poptzez v1.kteślerue

$ 11 ust. 2.

Ptotestuj4cy jako świadczący usługi objęte nlniejszym postępowaniem przętarsowym ma intetes

pfawny we wniesieniu plotesru i rozsttzygruęciu go w sposób r,vskazany powyżej.

UZe,SADNIENIE

Ad./L

Zamawn1ący określając watunki udztaŁu w postępowaniu wptowadzlł do SI$7Z v.ymóg

udokumentowania przez wykonawców wykonarua co najmniei d* umów wykonanych w okresie

ostatnich ftzech lat przed druem .wszczęcta postępowania o udzieletie zamlwtenia, a jeżeli oktes

prowadzenia działa\ności jest krótszy- w tym oktesie, odpowiada1ącej swoim todza1em i zb)tżoną

wartością usługom stanowiącym przedmrot zzmówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu' dat

wykonania i odbiorców. Ponadto zamawlający wskazał, że pod uwagę będą brane jedynie umowv

obejmujące wyłącznte usługi tealŁowane w szpttaLacb o liczbie ł.óżek nie mrlte) ruż 200, a

dokumenty potwretdza;ące beda wystawione przez te szpitale, albo z treśct tych dokumentóu'

będzie wynikać, że usłĘ teajizo.wane były na ruecz szpltala. Nie będą brane pod uwag€

potwierdzenia wystawione PIzez inne jednostkr ochrony zdtovlta, lub szpitale mruejsze n1ż 200_

łóżkowe'

W ocenie ptotestuiacej spółki tak określone wymaganta naruszz'1ąprzepis att, 22 ust.1 pkt 2 ustawy

Ptawo zamówien publicznych, a nadto postępowarue zarnawia'1ącego ogranicza dostęp do usług i

wolną konkurencje podmrotów posiadających zb|lżony potencjał i doświadczenie w świadczeruu

podobnych usług. Ptzepis art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z att. 26 ust. 2 PtZarnPu daje zama.wia]lącemu

uptawnierue do żądanta ptzedstawi'etna PIzez wykonawców dokumentów potrvterdza1ącycb tch

plawo do adziału w postępowaniu, a popruez 
^ft.36 

ust. 1 pkt 5 do umieszczenja tych wvmogów w

oprsie warunków udziału w postępowaniu.
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!7 zaktesie niruejszego postępowania zama,wta)ącemu można postawić zarzut, lż pnekrcczyŁ

ustawowe zasady okteślania udzlału wykonawców w postępowafuu.

o ile bowiem ztozumiałe jest wskazanie, iż wykonawca powinien posiadać doświadczenie w

ochronie podobnych obiektów, to juz wymaganre, aby posiadał co najmniej dwie toczne umowy na

ochronę szpttah o ]rczbie łóżek rrre mniejszej niż 200 nalezy aznać za fl7e znajdujące opatcia w

przepisach' określając watunki :udziała w postępowantu zama'wiajacy powrnien brać pod uwag€

specyfikę ptzedmiotu zamówietia i własne poftzeby. AnalŁwjąc przedmrot zamó.więtia należy

wskazać, że szpital choć jest ocz}'wiście szczególnym obiektem, to jednak co do tozmiatów

chtoruonego mienia bardzo częSto ustępuje rnnym obiektom, w którym ochtonie podlegaja ludzie

oraz mieńę znaczne) wattości. Z teści SI!7Z otaz wzoru umowy nie wynika' aby wykonawca mjaŁ

chronić pacjentórv' tak więc |lczba Łożek jaką dysponuje szpitaI jest bez znaczenia dla zaktesu

obowiązków wvkonawcy. Ponadto zwtocić na\eży uwagę, że zamawtajacy w sposób nreuptawniony

domaga się od wykonawców pnedŁożeniawykazu umów z podatiem ich wattości, ptzedmrotu, dat

wykonania i odbiorców Takie dziaŁanle zamawtającego należy uznać za nieuptawnione.

Zarnaw,tający może jedyrue domagać się przedstawieflua ptzez wykonawców dokumentóq które

potwierdzą ze wskazane Przez wykonawcę roboty zostały wykonane naLeżycie; vide: wytok

IQajowej Izby odwoławczej z 1,3,1'1,2008 t.I{Io /UZP 1190/08.

Podsumowuiąc powryższe protestująca wnosi, aby zamawtajĄcy usunąŁ z teśct SI$7Z \\Tmóg

okteślony w pkt. 4.2.7. Iub ogranlczył swoie wymagatia do udokumentowania wykonywarua

jednego zamówietia o zbltzonym zakresie i wartości. W ten sposób zama'wia)4cy otlzylr:ra gwarancjQ

wykonywania zamówienla przez podmrot maj+cy doświadczenie i ruezbędny potencjał

ekonomiczny I organ7zacy)ny, a )ednocześrue unikrue podejtzenia o celowe zawęzanie ktęgu

podmrotów, które moga ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Ld./2

IJzasadnlając dtags zarzut pfotestu' wskazać należy, że natwsza on kodeksową zasadę równości

Stfon stosunku zobowiązaruowego, a nadto bez wąęienta będzie źródłem licznych konfuktów,

szczegóLnie na tle $ 11 ust. 2pkt2 umowy.

Z treści art. 483 $ 1 I{odeksu c1'wilnego wynika, ze l::.ozfu^ zastIzec w umowie, że naprawienie

szkody wynikłe1 z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowtązania niepienrężnego nastąpi

ptzez zapŁatę określonei sumy (kara umowna). Ptzepis ten wpfowadza zasadę, ze kata umowna

powlnna być okteślona 1ako konkretna suma pieniężna, Co do zasady określanie )q z^ pomocą

rnnego mrernika uznać należy jako sptzeczne z prawem.
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W orzecznictwie sądów poja,vlaja się tezy, iż okteślęrue katy umownej jako ptocent liczony od

konkretnie wskazanej k-oty możebyć w okolicznościach konkretnej Splawy uznany za spełnlający

.ŃTmóg z att. 4B3 $ 1 k.c. Jednak w niniejszej sprawie zamawiający zamjętza|lczyć karę umowną od

wynagrodzerua godzlnowego lub miesięcznego'

Tym samym ta|<te zaptsy rue spełniają wymogu z art. 4B3 \ 1 k.c. a nadto wpro.wadzaią ruerówność

pomrędzy wykonawcami, z których każdy musi kalkulować tyzyko, a w konsekwencji cenę dla

zupełrue rnnej wartości.

Ponadto z brzmlęnta $ 11 ust. 2 wzotu umow}. wynika, ze wykonawca ma zapLacić pewną Sumę

zama.wia1ącemu w ptzypadku ruewykonania określone; czynności (pkt 1 ust. 2) lub wykonana jei

bez należytej statanności (pkt 2 st, 2) riezaleznie czy 1est odpowiedzia\ny za taki. stan rzeczy. W

konselorrencji nie mamy więc do czyntenia z FjLauzalą umowną \ęcz Ha:uzwlą gwar^flcyj.'ą. w takrm

w1padku wymagane 1est 1uż batdzo ptecryzy)ne określenie zdarzeń objętych taką klauzulą. Tym

Czasęm zama.wtający rue tylko ni'e wskazał jal,le zdarzenia maj+być objęte klauzulą gwatancyną to

jeszcze postanowrł, że zobowiązanie wykonawcy będzie Liczone jako ptocentw ptzedziale od 3 do

10 mresięcznego wynagtodzenta,,'w za\eżności od wagi uchyb7enia,,. Zamawia)acy jednak rue

wptowadza kryteriów na podstawie, któtych będzie poszczególnym zdatzeruom przypisywał

określone wagi, a następrue atbitralnie .wyl:'.czał. zobowiązanie wykonawcy. Biorąc pod uwagę

sposób zawtetania umów w procesie udzieIarna zamówtenja publicznego, takie arbittalne określanie

watunków wykon1.warua zobowtązatia uznać naLeży na natuszająCe Przy-woł.ane pruepisy I{C w tym

af t. -))-)' .

Biorąc posvyższe pod uwage wnoszę jak rv petrtum pfotestu podnosząc, lż zasygna|tzowafle

powyżej uchybierua' w ptzypadku ich nie usunięcia, uniemożliwtą zawarcie ważnej umowy' a w

kons ekwen c1i pt o:v adzą do uniewa żntęnta p o stęp owarua plf etaf gowego.
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