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Zarzucam Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publlcznych w
zakresie aft 22 ust. 2 , art. 25, art, 29 ust. 2, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 3 ust.1 i art. 15
ust. l pkt. 3) i 5} ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
wnoszę o:

- uwzględnienie protestu w całości

- dokonanie modyfikacji wskazanych zagadnień na podstawie art, 38 ust. 4 ustawy Pzp w
sposób wskazany przez protestującego.

Oprotestowane czynności, o których mowa powyżej naruszają zasady udzielania zamówień
publicznych. w wyniku czego interes prawny protestującego doznał uszczerbku wskutek
utraty możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia, obarczając niniejsze
postępowanie wadą prawną uniemoźliwląjącą zawarcie ważnej umowy na podstawie art. 146
ust. 1 pkt.S) i6) ustawy Pzp,

o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu Protestujący powziął
wiadomość w dniu 15.07.2009 r. - dzień publikacji SIWZ na stronie internetowej
. Zamawiającego, zatem protest składamy w przewidzianym w ustawie terminie.

UZASADNIENIE

W zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w dniu 15.07.2009 umieścił na stronie internetowej
vrww.szpitalkoscian.pl treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia naruszając
szereg zapisów ustawy Pzp oraz rozporządzeń wykonawczych. Itak:

l. W SlWZ w punkcie X - Przygotowanie oferty Zamawiający w pktA żąda załączenie do
oferty "opisu oferowanego sprzętu sporządzonego zgodnie z wytyczną załącznika nr l do
SIWZ'~
W zestawieniu warunków techniczno-eksploatacyjnych stacjonarnego cyfrowego aparatu
RTG do zastosowań w radiografii stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie I.5 i 1.6
Zamawiający zawarł żądanie załączenia do oferty pozytywnej opinii PZH na oferowany
aparat, a także dokumentację producenta dotyczącą zaleceń instalacyjnych oraz instrukcję
obsługi w języku polskim.
Jednocześnie Zamawiający w tym samym dokumencie zaznaczył, iż nie spełnienie
któregokolwiek z wymagań zawartych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Protestujący wskazuje, iż w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane nie istnieje żaden zapis mówiący o możliwości żądania od
wykonawcy wymienionych powyżej dokumentów.
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