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Podmioty biorące udział 
w postępowaniu o udzielenie 

M/znak: DZAP-380-2/25/08   zamówienia publicznego  

 
 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę defibrylatorów. 

 

 

 Na zasadzie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje do wiadomości 

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu kopię wniesionego (dnia 07.05.2008 r.) 

protestu oraz wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się  

w wyniku wniesienia protestu. 

Zgodnie z regulacją art. 181 ust. 4 pkt 1 Pzp uczestnikami postępowania toczącego 

się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, 

aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do 

postępowania do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp.  

W załączeniu kopia wniesionego protestu. 

 

Zamawiający pragnie jednocześnie poinformować, iż przesuwa termin otwarcia ofert  

na 13.05.2008 r., na godz. 11:00. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 

13.05.2008 r. do godz. 10:00. 

 
 

Z poważaniem 
 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

 

 

 

 
A.T.R. 
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BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

       ul. Grunwaldzka 400 

N/znak: DZAP-380-4/25/08    60-169 POZNAŃ 

 

 

Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę defibrylatorów. 

 

Rozstrzygnięcie protestu 

 

 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 07.05.2008 r. wobec czynności 

Zamawiającego podjętych w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) postanawia, że: 

 

oddala protest w całości. 

 

Uzasadnienie 

 

Odnosząc się do zarzutów Protestującego Zamawiający pragnie stwierdzić, że chybione są 

zarzuty dotyczące naruszenia przepisów wskazanych w proteście. Zamawiający nie ograniczył 

konkurencji w niniejszym postępowaniu, nie naruszył również reguł wynikających  

z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powołanych w proteście przepisów. Modyfikacja 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonana w dniu 02.05.2008 r. nie była „niedozwolona i 

bezprawna”, jak twierdzi Protestujący. Zamawiający może „w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Treść art. 38 ust 4 

Pzp istotnie wskazuje na „szczególnie uzasadnione przypadki”, niemniej w żadnym punkcie nie ma 

mowy o obowiązku Zamawiającego do udowodnienia lub uprawdopodobnienia takiej sytuacji – jak 

twierdzi Protestujący. To Zamawiający, a nie Wykonawca ocenia czy dane okoliczności są „szczególnie 

uzasadnionym przypadkiem”.  

Dokonana modyfikacja została wprowadzona po konsultacji merytorycznej ze specjalistą 

wszczepiającym defibrylatory w specjalistycznym ośrodku klinicznym. U pacjentów  

z podwyższonym progiem defibrylacji terapia wysokoenergetyczna o wartości maksymalnej 30J może 

nie zapewnić wystarczającego marginesu bezpieczeństwa. U takich pacjentów istniałoby ryzyko 

nieprzerwania migotania komór, co może grozić zgonem. Urządzenia o podwyższonej wartość energii 

(35J) mogą zapobiegać takim sytuacjom i zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo zwiększając znacznie 

szanse na przerwanie migotania komór. Dotyczy to również pacjentów  

o relatywnie niskim progu defibrylacji, u których po pewnym czasie może nastąpić podwyższenie tego 



  

progu wskutek różnych czynników. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający modyfikację uznał za 

uzasadnioną.  

Ponadto należy stwierdzić, że zmodyfikowany parametr nie wyklucza potencjalnych 

Wykonawców, ani nie preferuje konkretnego producenta, a warunki stawiane Wykonawcom są 

jednakowe. Zamawiający nie rozumie twierdzenia Protestującego, iż modyfikacja SIWZ uniemożliwiła 

mu ubieganie się o przedmiotowe zamówienie. Na ogólnie dostępnych stronach internetowych 

Protestującego można bowiem znaleźć urządzenia, spełniające wymagania techniczne zawarte w SIWZ, 

zarówno przed, jak i po modyfikacji.  

Tak więc, Zamawiający stoi na stanowisku, że czynności dokonane w przedmiotowym 

postępowaniu nie naruszyły obowiązujących przepisów, jako że funkcjonujący potencjalni Wykonawcy 

mają możliwość zaoferowania produktu spełniającego wymagania określone  

w specyfikacji. 

 

Reasumując, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomącą dokładnych i zrozumiałych określeń – zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Dokonana w dniu 02.05.2008 r. modyfikacja SIWZ była zgodna z regulacją  

art. 38 ust. 4 Pzp. Zamawiający ma prawo wybrać i wyspecyfikować taki przedmiot zamówienia, który jego 

zdaniem nie zakłóci sprawnego i prawidłowego funkcjonowania szpitala i jest najlepszy do wykonywania 

określonych czynności. Opis przedmiotu zamówienia jest zarówno obowiązkiem, jak  

i uprawnieniem Zamawiającego. Obiektywne jego określenie nie jest jednoznaczne z koniecznością 

możliwości realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Ustawa 

Prawo zamówień publicznych daje możliwość złożenia oferty wspólnej (art. 23). Przetarg nieograniczony daje 

możliwość przystąpienia i złożenia ofert niezliczonej liczbie wykonawców. Zawsze bowiem Wykonawca może 

uzupełnić swoją ofertę dokonując zakupów u innego producenta bądź dostawcy.  

Zamawiający stoi na stanowisku, że ma prawo ustalić, uwzględniając swoją wiedzę  

i doświadczenie, warunki, których spełnienia oczekuje od Dostawców, z uwzględnieniem szczególnego 

celu, dla którego składane jest zamówienie.  

 

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

 

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

 

        Z poważaniem 

 

Z-ca dyrektora ds. medycznych 

Maciej Polasik 

 

 

 
 
Do wiadomości: 
– Biotronik Polska Sp. z o. o. – firma składająca protest, 
– Medtronic Poland Sp. z o. o. – firma, która przyłączyła się do protestu. 
 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp) o potwierdzenie otrzymania niniejszego 
pisma (oraz jego czytelności) pod nr faksu: 052 3956505 lub 052 3956569. 
 
A.W. 


