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Warszawa, dnia 23.07.2009 r.

Protestujący:
OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
02.676 WARSZAWA

Zamawiający:
Zakład opieki Zd rowotnej
Poznan - Stare Miasto
ul. Szkolna 8/12
61-833 Poznań

PROTEST
W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego dIa potrzeb
Szpita|a ZakaŻnego p|zy u|' Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (w budowie) - PAKIET l -
zestaw sprzętu endoskopowego

na podstawie ań. 180 ust' ,l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo Zamówień
Publicznych (t j' Dz' U. z 2007 r. Nr 223' poz' 1566) zwanej da|ej ustawą PZP
Wnoszę protest wobec czynnoŚci po|egającej na wad|iwym sporz4dzeniu Specyfikacji
|stotnych Warunków Zamówienia w szczegó|ności na opisie przedmiotu zamówienia
W sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy PZP w zakresie:
- art.7 ust. 1,

- art.29 ust. 1,2 i 3

W związku z tym, iŻ nasz interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia
pr zez Zamawiające g o p rze p i s ów u stauly P ZP Żąd amy :

1' UniewaŻnienia postępowania
2' Wprowadzenie zmian w zakresie wymaganych parametrów z zachowaniem

zasady uczciwej konkurencji
3. Ponowne ogłoszenie postępowania.

W załączniku opisującym dane techniczne i uzytkowe Zamawiający zarówno w
punkcie 12 jak iw punkcie 13 uŻyłnazw własnych sprzętu konkretnych firm tj. ssak
sEcURA NQVA oraz komputer z systemem MlNlLR|s nie urnieszczając
jednocześnie zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o moz|iwości
zaoferowan ia produktow równowaznych'

Z uwagi na powyzej przytoczoną argumentację Żądamy uniewaznienia postępowania
oraz jego ponownego ogłoszenia w ksztatcie, który umoŻ|iwi złoŻenie waznej ofeńy
przetargowej pozostałym oferentom rynku i nie będzie godzić w zasadę uczciwej
konkurencji.

Załączniki:
- Odpis KRS
- Pełnomocnictwo do reorezentowania WVkonawcv
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