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Protestujący: "PGF URTICA" Sp. z 0.0.
54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120
Dz. Przetargów: Tel.: (071) 782 66 40, Fax:(071) 782 66 43

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7

PROTEST

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nie ograniczonego na dostawę leków. Nr postępowania: SPZOZEPII/23/01/10

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.
1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65 poz. 545, Nr 91, poz. 742 i Nr
206, poz. 1591 - dalej: ustawa Pzp), spółka PGF URTICA Sp. z 0.0. (dalej: Protestujący),
składa protest na treść opublikowanej w dniu 05.01.2010 roku specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: siwz), w części dotyczącej projektu umowy - Załącznik nr 4.

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 140 ust. 1 ustawy Pzp
oraz żąda zmiany treści siwz w części zawierającej wzór umowy poprzez zmianę treści
§ 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 5 ppkt c).

Interes prawny Protestującego może doznać uszczerbku w wyniku jednostronnego
narzucenia przez Zamawiającego zapisów przyszłej umowy, umożliwiających
Zamawiającemu wykorzystywanie swojego prawa do celów sprzecznych ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa a także, w przypadku zawarcia umowy, może
narazić Protestującego na straty finansowe.

Uzasadnienie
Treść § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 5 ppkt c) projektu umowy, dotycząca możliwości

rozszerzenia zapisów umowy poprzez zmianę w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienia
produktu objętego umową produktem tożsamym (równoważnikiem), w cenie nie
wyższej niż cena zawarta w ofercie wykonawcy oraz w umowie, jest sprzeczna z art. 140
ust. 1 ustawy Pzp. Protestujący, składając ofertę w przetargu, deklaruje chęć sprzedaży
określonych leków, w określonej ilości, po określonej cenie. Niniejszy protest dotyczy sytuacji,
w których zaoferowany lek nie może być dostarczany Zamawiającemu na skutek okoliczności
niezależnych od woli Protestującego, jakimi są, np. wycofanie z obrotu danego leku przez
Inspektora Farmaceutycznego bądź całkowite zaprzestanie produkcji danego leku.
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