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Zamawiajqcy.
PowiatWolomi6ski
ul. Predzyiskiego3
05-200Wolomin
ProtestujAcy:
Medi-Max
JacekKrasoi
Grodziec33
46-112Swierczow

Woilmin,dn. 2'1lutego2007r.

PROTESTU
ROZSTRZYGNIECIE
Dziaajqcna podstawieart. 183 ust. l usiawyz 29.012004 (tj Dz' U z2OO6t Nr 164 poz.
1163 ze zm.) - Prawo zam6wiei publicznychZamawi4qcy informuje,ie protest wniesiony
w dniu 14 02 2007r.' dotyczacy
przezMedi - Max Jacek Krasohz siedzibqw Swterczowie
w trybie pzetargu
postepowaniao udzieleniezam6wieniapublicznegoorganizowanego
do SzpitalaPowiatowego
sprzetumedycznego
na zakupspecjalistycznego
nieograniczonego
w Wolominie,
zostajeoddalonyw catosci

Uzasadnienie
Jak stanowi art. 36 ust. 1 pkt 5 Prawa zamowiehpublicznychspecyfikacjaistotnych
oraz
warunk6wzam6wieniazawieramiedzyinnymiopis warunkowudzialuw postepowaniu
opis sposobu dokonaniaoceny spelnianiatych warunk6w.Kompetencjado okre6lenia
warunk6wudzialu w postepowaniulezy po slronie Zamawiajqcego.Zamavriaiqcymoze
warunkiw spos6bdowolnyz zastze2eniem,2e nie ograniczaj4one uczciwej
sformulowa6
konkurencjii rownegg traktowaniawykonawcow.Zamawiaiqcynie ma jednakze obowiqzku
ogranicza6 udzialu w zam6wieniu tylko do wykonawc6w posiadaj4cychokreslone
doswiadczenie
czy te2 sytuacjeekonomiczne.
W omawianym postepowaniu Zamawi4qcy nie nalo2yl na wykonawc6w szczeg6lnych
warunk6w dotyczqcych np. okreslonej sytuacji finansowej czy te2 do6wiadczenia.
Pzedmiotemzamowieniajest bowiem
takichwarunkowbylobybezzasadne.
Wprowadzenie
do6wiadczenia.
Z
ktoreirealizacjanie wymagawieloletniego
dostawasprzetumedycznego,
punktu widzeniazamawiajqcegonie jest rowniez istotna okreslonasytuacjamajqtkowa
wykonawcy.Mo2e on bowiem skredytowaCzakup uzqdzenia, co jest pEktyka dosc

powszechnEw pzypadku firm handlowych.Ponadto,z uwagana charakterzamawianego
pzedstawicieleoraz
sptzetu,do pzetargu mogEfaktyczniepzystAlie jedynieautoryzowani
inne firmy handlowezajmujqcesie zawodowosptzedaZqspzgtu medycznego.Rynek
jest bowiemograniczony.
producent6w
i dystrybutor6w
spzetu medycznego
Skomplikowane
wiedzy,a tak2edobrc)
i drogieuzadzeniamedycznewymagajeposiadaniaspecjalistycznej
kondycjifinansowej,aby moc nawiqzackontaktz producentamisprzetu,gl'5wniedu2ymi
koncemamizagranicznymi.
ograniczeipzez Zamawi4qcegobyloby
Stawianiedodatkowych
w tej sytuacjibezcelowe.Ponadtomoglobyograniczyckrqg polencjalnych
wykonawc6w,co
byloby niekozyshe z punktu widzenia interes6wZamawiajqcegoi celu zamowienia
publicznego,jakim jest zakup okreSlonegosprzetumedycznegoza jak najkorzystniejsz4

Norma zawarta w art. 26 ust. 1, zgodnie z kl6tq zamawi4qcy 2eda od wykonawcy
je2eliwartosc
dokument6wpotwierdzajAcych
spelnieniewarunk6wudziatuw postepowaniu,
zamowieniajest r6wna lub pzekracza kwoty okreslonew przepisachwydanych na
podstawieart. 11 ust. I jest jedyniewyjasnieniem
ogolnejzasadyzawartejw art. 25 ust. 1
Prawazamowiei publicznych.
Z tre6ciart. 25 ust. 1 Prawazam6wiei publicznych
wynika,i2
zamawiajacy moze zEdac od wykonawc6w wylecznie oswiadczei i dokument6w
niezbednychdo przeprowadzeniapostepowania. Niezbednesq za5te dokumenty,ktore
potwierdzaja spelnienie warunk6w udzialu w

postepowaniu, okfeslonych pzez

ZamawiajEcego.
Jesli zamawiajqcynie zawezil uczestnictwatylko do okreslonegokregu
podmiot6w, spelniajqcychszczeg6lne wymagania, to nie ma podstaw, aby 2adal
potwierdzajqcych
dokumentow
spelnienieniewymaganych
warunk6wuczestnictwa.
RozpozadzeniePrezesaRady Ministrowz dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj6w
jakicfrmoze2qdaezamawidacyod wykonawcy...
dokument6w,
(Dz. U. nr 87, poz. m5) ma
charakterwykonawczy.
Wskazujeono w jaki spos6buprawnienie
zamawjajecego
mozeby6
zrealizowane.
Samorozpozadzenieniewprowadzajednak2eobowiezku24daniawszystkich
wymienionychw nim dokument6w.Rozpozqdzeniedotyczy wszystkichmozliwychdo
przeprowadzenia
postepowai pzetargowychna terenie Polski.Zarowro dostaw sprzetu
jak tez dostawdlugopis6wi innychmaterialSw
medycznego,
biurowych,robot budowtanych
np. pzy budowieautostradczy mostow,jak rownie, okreslonychuslug np. spzatania
pomieszczenurzeduadministracji.
Fakt,i2 w rozpozadzeniutym wymienionesa okreilone
dokumentynie oznacza jeszcze,i2 Zamawi4qcyma podstawg,aby 2ada6tych dokument6w
w konkretnympostepowaniu.
Czyminnymjest natomiastoswiadczenie,
skladanew trybieart. 22 ust. 'l Prawazamowiei
publicznycho spehieniu warunk6wudziafuw postepowaniu.Podstaweprawnq 2qdania

stanowi art 44 P.awa zamowien
takiego oswiadczeniaw pzetalgu nieograniczonym
jest obligatoryjneStanowiono deklaracjewykonawcyo
publicznych.
Zadanieoswiadczenia
okre6lajE
jego zdolno6cido wypelnieniapzyjetego zobowiazaniaTresc oswiadczenia
w trybie an 22 ust l pzeklada sie
pzepisy prawa. Obowi4zekzlozeniaoSwiadczenia
w jakim
jednakzena obowiazekzloienia stosownychdokumeni6w'tylkow takim zakresie'
ograniczeniana wykonawcoww
ZafitawidJqcyuszczeg6lowilzapisy art- 22 ust l i nalo2yl
zakresiedostepudo zamowienia'
wymagai!dotyczqcychofert
jest zazut wyKonawcydotyczacynieokreclenia
Niezrozumialy
publicznych zamawElqcy ma
rownowaZnych.Zgadnie z art. 30 ust 4 Prawa zam6wien
jesli opisal przedmiot
obowiqzek wskazae, 2e dopuszcza ro4 iqzania rownowazne'
wykazania'i2 dostawa
zam6wieniaza pomocenp. specyfikacjitechnicznychObowiqzek
jednak2e na
odpowiada wymaganiom okreslonym ptzez Zamawi4qcqo spoczywa
(Prawo zamowien
wykonawcy,kt6ry takie rozwiqzaniaoferuje,a nie na Zamawiajecym
' Ptarlo zamowieipublicznych'
publicznychl\4.Pluzaiskis 29o' C.H. Beck,Warszawa2OO7
KomentaFzP'Graneckis'126,c'H'Beck'Warszawa2007).Parametrytechn|czne
w zwlqzkuz
zamawianegospzetu zgstaly precyzyjnieokreslonepzez Zamawiajacego'
wyjaSniania
niewidzrpotzeby ich dodatkowego
powy2szym
Zamawiai4cy
od powyzszegonalezywskazac'i2 zgodniez art- 179 ust l Prawazamowien
Niezafeznie
prawnyw
publicznychsrodki ochronyprawnejpzystugujqwykonawcom'kt6rychinteres
uzyskaniuzam6wieniamozedoznacuszczerbku'Jakwynikazpzed|ozonego
prowadzim in
protestuiecy
gospodarczej,
o wpisiedo ewidencjidziatalno6ci
za6wiadczenia
(51 19 2) oraz
dzialalnoscagentowzajmujacychsie spzedazq towarowroznegotodzai)u
Polskiej Klasyfikacji
sprzedazl4hurtowAwyrobow medycznych(51462) Jak wynika z
Dzia|alnoicikod51'19,znale2ydogrupy51'1'ktoraobejmujespzedazhurtowq
prowadzidzialalnosci
realizowanqna zlecenie.Powyzszewskazuje,i2 pDtestuj4cynie
w zakresiedotyczacymniniejszegozamowieniaW zwiazkuz powy2szymnie
gospodarczej
specyfikacji
ma interesuprawnegow skar2eniupostanowieil
Wobec powyzszegoprotestnalezalooddalii'
PrezesaUzedu
Od rozstzygnieciaprotestupzysluguje prawo wniesieniaodwolaniado
w terminie5 dni od dnia doreczeniarozstFzygniecia
Zamowiei Publicznych
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