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ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje,
że protest z dnia 17.01.2010 roku złożony przez Magdalenę Wieliczko, Kalinowice 257 J;
22-100 Zamość został uwzględniony częściowo.
UZASADNIENIE
W dniu 17.01.2010 r. wykonawca Magdalena Wieliczko złożyła protest na podstawie art.
180 oraz art. 179 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007,223,1655) zwanej dalej
ustawą.

Protest dotyczył naruszenia art. 7 ustawy tj. zasady uczciwej konkurencji oraz

nierównego traktowania uczestników.
W odpowiedzi na powyższy zarzut odnośnie określenia ilości sztuk w opakowaniu, a
następnie ilości sztuk opakowań, zamawiający uwzględnia poczyniony zarzut. Zamawiający
dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu niż wymagane jest w załączniku nr 1 do SIWZ,
jednakże podkreśla, że wykonawca nie skorzystał z prawa zwrócenia się do zamawiającego z
prośbą o dopuszczenie takiej możliwości. Zamawiający informuje, że podana ilość sztuk w
opakowaniu tj. 12 sztuk jest wielkością maksymalną.
Ponadto protestujący kwestionuje również wprowadzony przez zamawiającego do SIWZ
wymóg w postaci przesyłania próbek w przypadku zaoferowania produktów równoważnych

przez wykonawców. Zarzuca zamawiającemu nierówne traktowanie w ten sposób
wykonawców. Zdaniem protestującego podanie konkretnych marek produktów stanowi
naruszenie art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie zgadza się z w/w
argumentem. Przesłanie próbek pozwala zamawiającemu porównywanie, czy zaoferowany
produkt równoważny spełnia oczekiwania i wymogi zamawiającego, jak również pozwala na
dokonywanie właściwego wyboru spośród wielu różnorodnych zaoferowanych produktów
różnych producentów. Jednocześnie podanie nazw w załączniku nr 1 do SIWZ nie miało
prowadzić do wskazania konkretnych pożądanych marek przez zamawiającego lecz było to
jedynie przykładowe podanie oczekiwanej jakości produktu. Zamawiający podkreśla, iż w
przypadku podnoszonych przez protestującego cienkopisów Stabilo zamawiający opisał
cechy produktu i przykładowo wymienił markę Stabilo jako tą, która posiada pożądane
cechy (długa żywotność, wysoka wyrazistość i precyzyjność linii). Dlatego zamawiający
uważa, że takie opisanie produktu nie wyklucza w żaden sposób udziału w przetargu
wykonawców oferujących równoważne produkty.
Protestujący podjął sprawę, że zapisy SIWZ przygotowanej przez zamawiającego
uniemożliwia oszacowanie wartości zamówienia, poprzez wliczenie w cenę wszystkich
elementów cenotwórczych. Zamawiający pragnie zaznaczyć, że protestujący myli pojęcia
jakimi są wartość szacunkowa zamówienia oraz cena oferty.
W sprawie o określenie dokładnej liczby dostaw, zamawiający informuje, że wykonawca
mógł się z takim zapytaniem zwrócić w toku zapytania w trybie prowadzonego postępowania.
W SIWZ jest umieszczony zapis o sukcesywnym dostarczaniu przedmiotowych artykułów
oraz o terminie dostawy 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Z naszego
doświadczenia wynika, że w roku poprzednim dostawy były realizowane średnio dwa razy w
tygodniu i były to często dostawy niskiej wartości.
Zamawiający nie sądzi, że czynnikiem utrudniającym oszacowanie wartości zamówienia jest
brak podanego miejsca wykonania świadczenia. Jest wiadome, kto ogłasza przetarg oraz
gdzie znajduje się siedziba zamawiającego. Ponadto w umowie, która stanowi załącznik nr 4
do SIWZ zawarta jest informacja o siedzibie zamawiającego, do której należy dostarczać
towar.
Wobec powyższego zamawiający postanawia, tak jak na wstępie.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy przysługują środki odwoławcze uregulowane w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych

