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

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę błon  

i odczynników rentgenowskich. 

 

Rozstrzygnięcie protestu 

 
 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 19.01.2006 r. wobec 

czynności przygotowania przez Zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(określenie oceny jakościowej w sposób uniemożliwiający obiektywne porównanie 

parametrów jakościowych) w przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, tj. art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że protest został  

 

oddalony w całości. 
 

Uzasadnienie 
Protestujący kwestionuje sposób określenia przez zamawiającego w SIWZ oceny 

techniczno – jakościowej. Odnosząc się do tego zarzutu zamawiający stwierdza, że ocena 

wizualna jest najistotniejszym elementem oceny zdjęcia radiologicznego i dlatego 

zamawiający w taki sposób określił sposób oceny w ramach kryterium techniczno – 

jakościowego. Zostanie ona dokonana przez lekarzy radiologów Zakładu Diagnostyki 

Obrazowej, którzy na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy określą, które radiogramy 

dostarczają pełnej informacji diagnostycznej. Nie ma żadnego wymogu stosowania do tego 

celu urządzeń pomiarowych. Radiologia polega na ocenie wizualnej wykonanych zdjęć. 

Materiał do wykonania zdjęć ma być najbardziej odpowiedni dla korzystających z niego 

lekarzy radiologów i w tym sensie jest to ocena subiektywna. To zamawiający ustala kryteria 

i sposób oceny w ramach poszczególnych kryteriów. W ocenie zamawiającego określone  

w SIWZ parametry oceny techniczno – jakościowej są miarodajne i pozwalają dokonać 

wyboru najbardziej odpowiedniego materiału do badań radiologicznych. 
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Ponadto zamawiający wskazuje, że zawarte w proteście żądanie zmiany zapisów SIWZ 

w zakresie kryterium oceny jakości jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Nawet gdyby 

zamawiający uznał zasadność merytorycznych zarzutów Protestującego (co nie ma miejsca  

w tym przypadku), nie mógłby dokonać wnioskowanych przez Protestującego zmian w SIWZ, 

gdyż zabrania tego art. 38 ust. 5 ustawy Pzp - modyfikacja treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału  

w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

 

Reasumując, zamawiający nie może spełnić żądań zawartych w proteście, bowiem spełnienie 

ich równałby się złamaniu obowiązującego prawa. 

 

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

 

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

 

 

      

         

 

 

 

        Z poważaniem 

 

        Dyrektor 

Leszek Bonna  
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