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ROSTRZYGNIECIE PROTESTU

Na podstawie art, 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r, Prawo zam6wieri

publlcznych (tj. Dz. U z 2OO6f. Nr 164 poz. 1163 ) - zwanej nliej "pzp' - w odpowiedzl na

prot$t wnleslony w dnlu 14 marca 2OO7 r., dotyczqcy postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego organizowanego w trybie pzetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego

spzetu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wolominie, Zamawlajqcy informuJe, it

postanawia prolest u:nad za zasadny I udzlelld w9a6nb6.

UZASADNIENIE

Pfotestujacy - Duchm€d PLSp, zo.o. zarzucll w proteScie naruszenie przez

Zamawiajqcego art. 38 ust. 1 oraz wnosi o w!'Ja5nienie treScl specyflkacji istotnych warunk6w

zam6wlenia wobec istnlejQcych rozbleino6ci /zadanie 8 - resplratory/ ewentualnie o

uniewainlenie postepowania oraz przedluienle termlnu skladania ofert o czas niezbedny na

wprowadzenle konlecznych zmian w specyflkacji.

Ustosunkowujqc sie do poszczeg6lnych podnoszonych pJzez Proteslujqcego zarzut6w

Zamawiajqcy postanawia:

. uwzglQdnid protest pomimo tego ,ie termln na jego wniesienie Jui uplynel I wyja6nl6

Jednoczesnie tre6d SIWZ celem usunlecla spzecznoSci nie pozwalajqcych na

przygotowan ie wainel oferty :

ad-ftLL Wykonawca winien zaoterowac respirator wyposaiony we wlasne ir6dlo powietna

medycznego typu: tlok lub turbina zaperyniajqce normalnq dfugotrwafa wentylacje.

ad. Pyt 2. Zamawlajqcy oczekuje .esplrators z zasilaniem w tlen o cisnlenlu w zakresie

wleksrym od 2,8 do 5,5 bat

ad. hft 3. Wykonawca winien zaoferowad respirator z awaryjnym zasilaniem z wewnetriznego

akumulatora do podtrzymania pracy (aparatu wlaz ze il6dtem powietza medycznego) na

wiecei nli 40 mlnut ze wskainlklem naladowania akumulatora

ad, hft 4. Zamawiajecy oczekuje resplratora z regulowanym clsnleniem wdechu dla wentylacji

ci5nieniowo kontrolowanych w zakresie wiekszym od 5 do 80 cmH2O



ad. F^ 5. zamawlajecy oczekujo respllatora z ciSnlenlem wspomaganla PSV w zakfesle

wtqksrym od 0 do 55 cmH2O

ad. Pvt 6, Zamanlajqcy oeekuj€ respilatora z moillwosclq ustawienla PEEPICPAP powyteJ

30 cm HzO

ad. Pvt 7. Zamawtajqcy oczskule respilatora z regulowanym czasam wdechu w zakresle

wiekszym od O,2 do 5,O sek.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Zamawlajecy pnedtu2a tetmln skladania ofert w tym

zadsniu tj.'Zlkup 3p€cjatbtycaEgo spzQtu msdyenogo do rlpltala powlatowogo w

wofomlnle w podzf.fa nr zadanla: ZADA IE 8 - lGplratoty " na dziei 23-o3.2OO7 t'

godzlna I mlejsce skladania pozostalq takie jak w ogloszeniu I SIWZ.

Od nlnlejszego lozstrzygniQcla przysluguie odwolanle do Pre:esa lJzqdu Zam6wlei

Publlcznych w tetmlnach I na zasadach okre5lonych pzepisaml art. 184 i 185 pzp.


