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PROTEST

Działając na podstawie art' 180 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r' prawo zamÓwień

publicznych (Dz U z f0n4 r. Nr 19, poz. 17? z poŹ, zm') składamy protest wobec

czynności podjętyoh przez zamawiającego w toku prBtępowania o udziB|enie zamÓw|enia

pubIicznego w trybie puBtat.gu nieograniczonego na dostawę wosku ltostnego' gazy

hemostatycznej, ktejów tkankowych, gąbki koIagenowej i hydroŹelowego zestawu

poIimęrowego do opBracji kardiochirurgicznych . zadanie nr 3 (gaza hemOstatyczna) i4
(Wrsk kostny), polegających na:

. narusz6niu art' 36 ust' 1pkt' 13, poprzez subiektywne określenie sposobu oceny

ofęrt w kryterium ocena techniczna '.ocena parametrÓw uŹytkowych'',

- narusŹeniu zasady uczciwej konkurencji oraz rÓwnego traktowania wykonawców

wyrażonej w art. 7 ust. 1 prawo zamÓwień pub|icznych.

Uzasadnienie

WiadomośĆ o oko|icznościach stanowiących podstawę do wnięsienia protestu

powzię|iśmy na podstawie ogłosfenia i treści siwz z dnia 06'07.2009 r. zachowując termin

dÓ j6go wni6sienia,

Zamawiający w specyfikacji istotnyęh WarunkÓw zamÓwionia w pkt. 13 podaje kryteria

oceny ofert, przyjmując, fe ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu dwóch kryteriÓw:

a) ceny - z wagą 80%,

b) ocene parametrów użytkowych . E wagą 20%.
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W da|szej częśoi siwz tj' w W pkt. 13.5 famawiejący podaje poszczBgÓlne

podkryteriajakimibędziekierowałSięp|zyichoceniewramachzadańwraŻz.
prfyŁnawanymi punktami' Po dokładnej ana|ieie siwz stwierdzamy' że d|a zadania nr 3 i 4

SzpitaI podaje subiektywny opis sposobu oceny ofErty w t<ryterium ''ocena paramstrÓw

uŹytkowych,,. Przytoczone przez famawiającego podkryteria oc€ny ofert iakie jak: ,,rlie

powodowanie odczynów,,, ,,skutecznośĆ hemostatyeŻne''' ,,miękkość, poręcznoŚĆ, łatwośĆ

dopasowywania 5ię do rany'', odpornośÓ na roeerwania, niE strzępienie $iĘ'', ',nie

pvywieranie do rrarzędzi chirurgicu nyĆh,', ,,smarowaInośc Wosku, niekruęzenie siĘ'',

,,plastycznośĆ izdoInośó do przylepiania'' są podkryteriami bardzo ogÓ|rrymi' nie

doprecyzowanymi dającymi moż|iwość dokonania swobodrrej octsny. W przypadku

zastosowania takich lcryteriÓw jak opisane w siwz, Zamawiający powinien dokorrać

specjalistycznej, laho|atoryjnej oceny stwarzając d|a wszystltich ocenianych produktÓw

jednakowe warunki, w przeciwnym razie oc€na taRa Jest oceną bardzo swobodną.

Zgodnie e art.36 ust' 1 pkt' 13 prawo zamówień pubIicznych specyfikacja

istotnych warunkÓw zamÓwienia powinna zawiErać opis kryteriÓw, którymi Zamawiający

będzie się t<ierował przy WyborEP oferty, wraz z podan|em znaczenig tych kryteriÓw i

Śposobu oceny ofert. oPiE kryteriÓw i znaczenia każdego z nich przy ooeniarriu obok opisu

przedmiotu eamÓwienia jesi jednym z najwaŹniejszych elemęntÓw siwz. oprÓcz san.\ego

przytoczenia kryteriÓw qraz ich wag procentQwych przepi$y pzp zobowiązują do

szczegÓłowego opi$ania sposobu oceny ofert, a w przypadku potrzeby powinny onę być

podzielone na podkryteria' Tego typu opis powinien uapobiegać Bytuacji wyboru oferty na

podstewie sposobu oceny znenemu tyIko ZamawlaJącemu i często $przecznego z

praepisami pzp. Zamawiającego prŹy ocenie ofert obowiązuje dochowanie zasady

rÓwnego traktowania i uczciwej konkurencji (art' 7 ust 1 prawo zamÓwięń pub|icznych)'

Kryteria oeeny ofert muszą byĆ zatam znane Wykonawcom już ne początku

postępowania, a więc winny być ujęte w ogłoszeniu jak i rniel sWoje odzwięręiedlanie w

treści siwz. Zamawiający powinien zatem Jasno i precyzyjne okreś|iĆ warunlti jakimI

będzie się kierował przy oęanig ofert i sposÓb ich ooeny, unikając przy tym oceny

subiektywnej. Ana|izując treśĆ siwz stwierdzamy, że d|a zadania nr 3 i 4 Zamawiający

podał subielttywny sposÓb o$ęny ofert, co daje mu W takim ujęciu swobodny i

nieograniczony sposób oceny ofert. Zamawiający stosując kryteria dodatkowe ooeny 0fert

powinien nadal im konkretną Wagę, czyIi okreś|iÓ jakie znaczenie przy ocenie będzie

stanowiło ono W całośęi kryterium. W praktyce ustala się to |icrbą procentową' przy

załofeniu fe wszystkie kryteria ikryteria dodatkowe stanowią 100%' Zamawiający

zobowiązany jest skonkretyzować W siwz warunki ogeny ofert unikając przy tym

subiektywizmu. W przypadku hraku ich W$kaaania wykonawtry nie maj4 pewnośGi

obiektywnego i jednakowego dokonywania oceny ofert. Takie daiałanie zamawiającego
godzi w słuszrry intares wykonawoÓw jak i w zasadę równego traktowania. Stanowlsko

pÓwyŹsze potwierdzają licznie fachowcy specjalizujący się w prav;ie zamÓwień

publicznych jak i dotychczasowe bardzo bogaie orzecznictwo. W komentarzu pod
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redakcją Pana Tomasza ofajkowśkiBgo ,'Prawo ZamÓwień Pub|icznyoh'', wydanie trzecie,

Btr, 174 rzytamy- ,'Sposób oćefiy ęfert w oparciu o przyjęte Rryteria pawifiifd być opisany

rlwnie precyzyjnia 1'aft same Rryteria, szczegÓlnie, gdy zostały podzielone na mniejsze

elementy, W tynt przypadku itośl purtktÓw za krytłrium 1.asf sumą Punktów ua fe

alemellty, ocena aferty /.esf tym bardłlej obidktywna, im mniej /est Rrytariów

nięmierzalnych (stwanajqcycn mrłllwośl dawalności ocany) i im nniej prąęyzylt1i9j5.zy

/est op,s sposobtt dokonywania oceny ofart.". Pan Jerzy Pieróg, w komentarzu .'Prawo

zamÓwień pub|iczrrych'', wydanie 8, str. 303, stwierdza: ,,Panadto sposób oceny ofert

powinien być tak skonstruowany, aby maksymalnia ograniczał subie(tywne odczucia i

osobisfe praferencje Rryteria powinny być więc pneliczana, pozwalająca na

sponĘdzertię rankingu oflrt W punktach, usfa/onego na podsfawie sunty punktÓw za

poszczagÓIne ooeny ezęśclowo, przemnożonyeh prłez wagę Ratd5gr z Rrytęrilw (por.

M'Lamka, L]stawa zamówieniach publicznych z komentarzam, Kraklw f 995, sfr. 66). "

Stanowisko powyfsze potwierdza m.in. wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 1 czerwca 2005 r.'

sygn. akt: uZPEafi-|118/05. Na jego mocy' Eamawiająęy nie moŻe ograniczyl się do

Przytoczenia nefw poszczegÓlnych kryteriów przedmiotowych. Kafde z nich powinno byÓ

bowiem szczegÓ|owo opisane, Zdaniem arbitrÓw, opis kryteriÓw oceny ofert niE może byÓ

interpretowany w sposób domyś|ny, np. ze szczegÓłowego opisu przedmiotu zamÓwienia'

W postępowaniu objętym ww, wyrokiem arbitrÓw nieprecyzyjne i niejasne sformułowanie

kryteriÓW oceny ofert skutkowało złofeniem w postępowaniu ofert, z ktÓrych nie można

byio wybraĆ najkorzystniejszej. Na podstawie nieprecyrylnych zapisÓw przyjętych w siwz

nie można ich było porÓwnaĆ 7e sobą' Dlatego też, w ooenie zespołu Arbittów'

pogtępowanie nalezało unieważnić na podstawle art^ 93 ust' 1 pkt 7 prawo zamÓwień

publiczrlych' ponieważ niemoż|iwe było zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

W wyroku ZA z dnia 28 czerwca 200s, sygn. akt UzPlzo|0-1856/06 moŹna

zauwaŹyĆ: ,,Wskazać natęży iz zamawiający zaniechał szczegÓłowego op/su spo.sobu

ocany ofart w zakresie omawlanegr kryteriun 7.akości w wyniku czugo wy4anawcy nie

wiadomym jest czym będzie się klerowal zamawiająCy przyznając punkty w zakresle

ppszilegilnych elementlw składających sĘ na kryterium jakości. Z uwagi na

dopuszozenie przez zamawiającego swobodtlęj oeęny ofoff W cakresie tęEo Rrytęrium

nasfąpi ogena w oparciu o subiektywne kryteria' Nalefy zauwat,yć, źe sposób aceny ofert

winian być opisany równie precyzyjnie jak same kryteria, szczagÓlnie kiady okraŚlone

kryterium podzielono na mniejsze elementy, a ilość punktów w danym kryterium zależy

od /ośrj punktÓW przyzfianych fa posfczegllna algmanty sfanowląc rch surnę',

W kontekścle tego zagadnienia należy równieź prłrywotać orzeczęnle EA z dnla 13,o1.2005,

sygn- akt UfPlzol0.z376lo4, w którym sktad orzekający krytycznie odnlósl 5ię do zachowania

Zamawiającego, który wprawdzie okreśtit kryteria oceny ofert ale nie wyjaśnit w jakl sposób będzle
przeprowadzat ocenę. Arbitrry uznati, że Zarnąwiający powinien okreśtić przyznawanie punktów,
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tak ahy moźtiwe byto ustalenie, Jakie rofwląuanie techniqzne uzyska okreśtoną ticzbę punktów. W

wyroku ZA z dnia 21.07'2004, sygn.akt UZP/zol0.1087t0Ą crytart|y: ,, zespót Arbitrów uznd z,ą

zasadny podniesiony przez odwolującego zonut nofus1gn,o przez łdmilwia.|4cego art. 3ó ust. 1 pk|.

16 ustottry prawl zamÓwleń pubtlcznych przez nleakreśłenle sposobu przlv?;nawęnfo punktów w

pod1rytryriach Rryterium ,,QĘen!] prograrnu źWienla P,. Podanie st<otl punktacJi każdego

podkryterium nie wyjaśn|a, w jdill sposób pasz'łzegóIrrym ofertam tostanąpłfr1zndne punkĘ w tych

podkryterioch, a jest fo istotne, bowiem oceno w tym kryt,erlurn stonowi sumo punRtÓw

podfryteriaw^ Poryisza irformacja jest również ntezbędna do zł.ożenią oferty i zooferowania

pnedmlotu zamówienla o Wmagdn]ach najwvżeJ punktowurych pnez ZamawtaJącego,,',

Zamawiający musijasno określić, za co będzie przyznawał punĘty - Órzekli tal#e

arbitrey w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r,, sygn. akt: vzPlzorc'237B/o4-

,,Zamawiający powinian w ,spscyfika cii precyzyinle okreś/ld kryteria o6rny rfert: w

inrtyrn przypadku grozi mu uniaważnienie pnatargu'. -wyrok ZAz1|utego 2006 r., sygn.

akt; UfP/ZOl0-242/0S,

,,Zamawiaiąry rnl prawo stosować w siwz kryteria porwa/oląoe dokonać mł

wyboru najftanystnielseej otarty . ła swoboda jeclnak nie może być niczym

nieograniczona, Nateży pamiętać o r?acłę!nęj zasadzie zamlwięń publicznych, a

mianawicie za*adzit równago trafltowania podmiotlw uhiegajqcycń slę o zamówienia

publhtne i zasadrle prowadzenia posfępowanla W .sposób gwaranfujqcy rałhopanis

uczciwej Ronłurencji,' . wyI.ok Zespołu ArbitrÓw z dnia 13 sierpnia 2003 r', aygn. akt UZP/

Zr./aĄff1l03,

Zamawiający nie mofe również powoływać się ewentualnie, że ocena ofert dokonana

zostanie na podstawie regu|aminu, howiem ZespÓł Arbitrów w wyroku z 18 |ipca 2005 r.'

sygn. akt uzPtzolo.1749/o5 stwierdza' te' ,Rryttria, na podstawie ktÓrych wybierana

jest najkorzysfnie.1.sza ofarta, muszq być zawarte W lpeayfikac]i istotnycn warunklw

z.arnówienią Nje fiogą wynihal fyllto z regularninu prac komts;t przętargowlj,

Zamawiający miałby prłWo zasfosować przyjętq w regutaminie prac konisJi przetargowaj

netodę ohticzania punktacji, ale tylko wtedy, gdyby określiłby jąw specyfikacji,,,

Zespołu ArbitrÓw w ko|ejnym wyroku stwierdza' fe,',,W fadnym prrypadRu sprsÓb

aeeny ofert nia możs pozasfawal w tprłęłzności z zasadq uczciwaj konkurancji oraz

rlwfięgo traktowania wykonawclw. Naruseenia tej Zasady ma miejsca gdy iest on na tyle

nie precyzyjny, fe pozostawla praktytznia niaograniczonq swobodę w dokonywaniu ocany

złofohyrh ofełf' Ocena nie mdże być bowiem dokonywana uEnaniowo" (patrz wyrok ZA z
dnia 21.03.Ż005 r', syg. altt. UZP/ZOIO-470/05).

W Wyroku Krajowej |zby odwoławczej z dnia 17 grudnia 2007 r', sygrr. akt K|oiUzP
1Ą19n7 czytamy: .Kryteria oceny ofart nie mogą pozwalać arnawiajqcamu na arbitralny
wyblr",
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Mając na UWadZe powyższe wnosimy o dokonanie modyfikacji treści siwz W

zakresie opisu sposobu oceny ofert w poszczegÓtnych podkryteriach podanych w

krytBfium ,'ocena parametrÓw ufytkowych'' poprzez przyjęoie obiektywnych, m|erza|nych

podkryteriów oceny of6|t oraz przEdstawien|e sposobu ioh oceny'

Na podstawie art. 27 ust. 2 prawo zamówień pubticznych proslmy o zx{rotnę potwierdfenie faxem

otrzyma nia ninleiszego protestu.
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