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ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU

Dzialajac na podstawi€ art. 180 ust T i 181 ust. 7 ustawy z 29 01.2004 - Prawo zam6wiei

publicznych Zamavillaiqpy informuje, 2e protest wniesiony przez OK Medical Sysiems Sp z o o'

sp6lka komandytowa z siedzibaw Poznaniu zostaje o d r z u c o n y.

Uzasadni6nie

Na Dodstawie ert. 180 ust. 7 ustawy - Prawo zam6wiei publicznych Zamawiajacy ma obowiqzek

odzucie prot6st wniesiony po terminie lub wniesiony pzez podmiot nieuprawniony. W pzypadku

protestu OK. Medical Systems sp. z o.o. Sp.k. obie pzeslanki odrzucenia protestu zostaty

spelnione.

Przede wazystkim protest zostal wniesiony po terminie Ootyczy on bowiem faKycznie tresci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. W takiej sytuaqi protest mo2na wnosid w terminie 14

dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Uzedowym Unii Europeiskiej (art '180 ust. 3 pK 2

Pzp). Termin na wniesienie protestu w tej sprawie uptynal wiec w dniu 15 lutego 2007 r'

Wykonawca nie mote w tej sytuacji powolad si€ na tread art. 180 ust 2 Pzp Pzepis ten uprawnia

co Drawda do wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnie, w kt6rym powziQto lub moZna bylo

po\rzieC wiadomosC o okolicznogciach stanowiacych podstawe do jego wniesienia, jednakze OK.

Medical Systems Sp. z o.o. sp.k. pzekroczyl r6wniei ten termin. Nie jest bowism bez znaczenia

moment, w K6rym wykonawca zadal zamawiaj4cemu pytania dotyczece treSci specyfikacji. W

niniejszej sprawie og0oszenie o pzetargu ukazalo si9 w dniu 1 lutego 2007 t. Ju2 w tym dniu

wykonawca m6gl wiec powziqc wiadomose o tr€6ci specyfikacji i zadad pytanie zamawiaj4camu.

Natomiast zadawanie pytah na kilka dni pzed uplywem terminu sktadania ofert i liczenie terminu

na zlo2eni€ protestu od dnia udzielenia odpowiedzi na pytania stanowi pr6be obejScia pz€pis6w

dotyczecych zawitych temin6w na skladanie protest6w, okreslonych w art 180 ust. 3 pkt 2 Pzp

Wskazany pzez wykonawce spos6b liczenia terminu na zlo2enie proiestu jest tym bardziei

bezzasadny, 2e cz95e zadanych pytai jest totsamych z pytaniami, na Kdre zamawiaj4cy iu2

wcze6niej udzietil odpowiedzi. Jednoznacznie pzemawia to za pzyjeciem stanowiska, i2



wykonawca skladajac omawiany protest pr6buje obejsd bezvrzglednie obowiazujAce pzepisy.

Poza tym niniejszy protest nalezalo odzucid r6wnie2 w oparciu o tre56 art. 181 usl. 7 Pzp. Na
podstawie tego pzepisu niedopuszczalne jest skladanie protestu z powolaniem sig na okolicznoSci
podniesione we wczesniej ztozonym protescie, je6li wykonawcy zostali wezwani do lr.ziecia udziafu

w postgpowaniu tocz4cym sie w wyniku zloZenia tego wcz6sniejszego protestu.

Jak wynika z dokumentacji postepowania (zamieszczonej r6wniez na stronie inlernetowej) protest

dotyczecy mi€dzy innymi okolicznosci wskazanych peez OK. Medical Systems Sp. z o.o. sp.k.

zostaf w niniejszym postepowaniu wczesniej ztozony 6wnie2 pnez firmQ Medix. Zamawid4cy

zamiescil na stronie internelowej w dniu 13 lutego 2007 r. wezwanie do wziecia udziafu w
postepowaniu tocaAcym sie w wyniku protestu Medix. Wykonawcy mogli przystQpowa6 do tego
postepowania do dnia 15 lutego 2007 r. Rozstrzygniecie protestu stalo sie ostateczne, gdy2 nie
wniesiono od niego odwotania. Tym samym skladanie prot€stu w dniu 14 marca 2007 r. z
powolaniem sie na te same okolicznoSci jest sp6inione i skutkuje odzuceniem protestu, na
podstawie art. 181 ust 7 Pzp.
Ponadto protest zostal wniesiony pzez osobe nieuprawnion+ Podpisal 90 bowem p. Marcin
Adamczak, K6ry nie wykazat, 2e jest umocov'/any do reprezentowania sp6lki. Zamawiajacy
sprawdzil sposdb repr€zentacji sp6lki OK. Medical Systems Sp. z o.o. sp.k. poprzez dostQp on-line
do Krajowego Rejestru Sedowego. Jak wynika z uzyskanych informacji, do reprezenlowania sp6lki
uprawniony jest komplementariusz (sp6lka Medical Systems Sp. z o.o.), kt6rego reprezentuie
prezes zazqdu p. Piotr Okulicz - Kozaryn. Pan Marcin Adamczak nie jest natomiast uwidoczniony
w Krajowym Rejestze S4dowym jako osoba uprawniona do reprezentowania sp6lki. Zloz€nie
protestu pzez osobe, K6ra nie tiguruje w Krajowym Rej€stze S4dowym i nie doleczyta do
protestu petnomocniclwa skutkuje odzuceniem protestu, co potwierdzajq liczne otzeczenia
Zespolu Arbitr6w (np. postanowienie ZA z dnia 9 maja 2006 r sygn. aK. UZPIZOIO-12801O6;
postanowienie ZA z dnia 13 listopada 2006 r. sygn. akt. UZPIZOIO-2750106I Blad ten nie mo2e
r6wnie2 zostaC naprawiony popzez p6iniejsze dostanie pelnomocnic{wa.

Wtej sytuacji protest podlegal odzuceniu.

Od rozstzygniecia protestu pzysluguje prawo wniesienia odwolania do Prezesa Uzedu
Zam6wiei Publicznych w teminie 5 dni od dnia dorgczenia rozstzygnigcia.


