
ZP.341-36/07/2009 Sobótka, dnia 21.10.2009 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU

Protestujący: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji 
ABT sp. z o.o.
ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa
fax 34/365 93 61

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Modernizacja  SUW  Świątniki,  budowa  SUW  Sulistrowiczki  oraz  wodociągu
Księginice-Sulistrowice”

Działając na podstawie art. 183 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej: Ustawa pzp) Zamawiający,

Gmina Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka w ramach postępowania prowadzonego w trybie

przetargu  nieograniczonego  na  zadaniu  „Modernizacja SUW  Świątniki,  budowa  SUW

Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice-Sulistrowice” postanawia

odrzucić protest.

Uzasadnienie:

Protest  złoŜony  w  dniu  13  października  2009  r.  na  czynność  Zamawiającego

polegającą  na  naruszeniu  przepisów  Ustawy  oraz  zapisów  SIWZ,  a  w  szczególności

naruszenie:  art.  7,  art.  29,  art.  31,  art.  36  ust.  1  pkt  3  Ustawy  pzp  przedmiotowego

postępowania są bezzasadne.

Protestujący Ŝąda:
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• zmiany  zapisów  Specyfikacji  istotnych  warunków  Zamówienia  oraz  Specyfikacji

Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robót poprzez wykreślenie zapisów utrud-

niających uczciwą konkurencję,

• wprowadzenia  jednoznacznych  minimalnych  wymagań  parametrów  urządzeń  oraz

rozwiązań  technologicznych  i  funkcjonalnych,  które  mają  być  zapewnione  przez

urządzenia równowaŜne,

• zawieszenia postępowania do czasu rozpoznania protestu oraz przedłuŜenia terminu

do składania ofert 

lub

• uniewaŜnienia postępowania przetargowego w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy pzp

Zdaniem Zamawiającego przedmiot  zamówienia opisany został  zgodnie z zasadami opisu

przedmiotu  zamówienia  zawartymi  w  przepisach  Prawo  zamówień  publicznych  z

zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust.1 ustawy

prawo zamówień publicznych).

TakŜe zarzut naruszenia art. 29, art. 31 i art. 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy pzp Zamawiający

uznaje za chybiony.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami art. 29 oraz art. 31.

Zamawiający  zamieścił  w  materiałach  przetargowych  konkretne  typy  urządzeń

poszczególnych  producentów  z  dokładnym  podaniem  parametrów  i  dopuszczenia

moŜliwości  zaoferowania  urządzeń  równowaŜnych  jak  równieŜ  Zamawiający  podaje

dokładne parametry techniczne wszystkich urządzeń  technologicznych. Dodatkowo w SST

część  IV  INSTALACJE  TECHNOLOGICZNE  podpunkt  1.4  wyraźnie  wskazuje  iŜ

„Zamawiający (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urządzeń równowaŜnych” 

Wskazane  materiały  i  urządzenia  w  dokumentach  przetargowych  są  w  sposób

jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń oraz za pomocą

cech  technicznych  i  jakościowych,  przy  przestrzeganiu  Polskich  Norm  przenoszących

europejskie  normy  zharmonizowane,  opisują  przedmiot  zamówienia,  który  spełnia

uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo do takiego sformułowania wymogów SIWZ, by oferowany

produkt  w jak najwyŜszym stopniu spełniał  jego oczekiwania.  Stanowisko takie znajduje

potwierdzenie w orzecznictwie Zespołu Arbitrów:  „ustawa Prawo zamówień  publicznych

pozwala Zamawiającemu opisać  produkt  w ten sposób, aby w drodze przetargu mógł  on

uzyskać  produkt  najbardziej  odpowiadający jego zapotrzebowaniu. Temu słuŜy zawarta w
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ustawie  konstrukcja  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia” (sygn.  akt  UZP/ZO/0-

521/05).

Zamawiający dopuszcza w ofercie  zastosowanie  innych  materiałów i  urządzeń  niŜ

podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych,

technologicznych  i  jakościowych  nie  gorszych  niŜ  określone  w  dokumentacji.  Wolą

Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem,

szczególnie  w  zakresie  efektów uzdatniania  wody,  kosztów eksploatacji  i  niezawodności

działania. 

Na poparcie stanowiska, Ŝe Zamawiający nie musi opisywać przedmiotu zamówienia

w sposób,  który  będzie  satysfakcjonował  wszystkich potencjalnych  wykonawców  moŜna

przytoczyć  tezy orzeczeń  Zespołu Arbitrów:  „okoliczności,  Ŝe przedmiot  zamówienia jest

produkowany w Polsce przez jedną firmę oraz fakt, Ŝe Odwołujący się nie produkuje ich, nie

oznacza automatycznie, Ŝe Zamawiający naruszył ustawę określając przedmiot zamówienia.

JeŜeli  Zamawiający  udzielając  zamówienia  opisuje  przedmiot  zamówienia  w  granicach

dozwolonych przepisami prawa, to nie moŜna mu zarzucić utrudniania uczciwej konkurencji”

(sygn.  akt.  UZP/ZO/0-137/05);  „wskazanie  w  SIWZ  wymogów technicznych  dotyczących

przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez Odwołującego lub innego oferenta nie

stanowi  dostatecznej  podstawy do  uznania,  Ŝe przedmiot  zamówienia  został  określony  w

sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji (UZP/ZO/0-602/00). 

Zamawiający jednoznacznie stwierdza, Ŝe nie naruszył Ŝadnego z przepisów ustawy o

zamówieniach  publicznych  oraz  zapisów  SIWZ  naraŜając  na  szkodę  interes  prawny

Protestującego. 

Wobec powyŜszego, Zamawiający postanawia jak wyŜej.

Protestującemu przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 3 – Odwołania, Dział

VI  „ Środki  ochrony  prawnej”  –  Prawo  zamówień  publicznych.  Odwołanie  wnosi  się  do

Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  stosownym  terminie  od  dnia  doręczenia

rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie w dniu dzisiejszym faktu otrzymania pisma na nr faxu 71/
31 62 123.

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr GraŜyna Szymańska
Sekretarz Miasta i Gminy
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