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Dotyczy postppowania nurier 147985 - 2007

PROTIST

Dziaiajqc w oparciu o dzirM, an, 180 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo
zam6wiei publicznych (zwanej w dalszej czeici ,, P") IJBIK Business Consulting Sp. z o.
o. wnosi prot€st na SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu
nieoganiczonego nr 147985 - 200? na dostawe urzqdzei kolrputerowych i program6w
komputerowych dla Miejskiego OSrorlka Pomocy Spolecznej w Gdarisku (zwanego w
dalszej czQsci Fotestu ,,SIWZ')-

W opinii Protestuj4cego Zamawiaj4cy popvez sfodnulowania zawarte w SIWZ, w
szczegdlnosci w rozdziale I ,,Opis przedmion: zam6wienia", w czqjci dotyczapeJ I

l. opisu ,,zadania 1 - wysokowydajny serwer", w pl:t 22 ,,System opemcyjny",

2. opisu ,,zadania 2 - komputerowe zestawy stacjoname i kornputery
przenosne", w czgsci dotycz{cej zestaw6w koqputerowych Dr 1, w pkt 11 ,,System
operacyjny",

3. opisu,,zadalia 2 - konpulsrowe zestawy stacjonarne i komputery
przenosne", w czesci dotyczqcej zestawdw komputerowych nr 2, w ph 1l ,,System
operacyjny" oraz pkt 19 'Oprogramowanie biurowe",

4- opisu ,,zadania 2 - kornputerowe zestawy sBcjonane i komputery
przenosne", w czQsci dotycz4cej zestawdw konputelowych nr 3, w pkt 11 ,,SysteB
operacyjny",

5- opisu,,zadada 2 - komputerowe zestawy stacjoname i kornputery
przenoSne", w czQsci dotyczqcej zestaw6v kornputero\rJch ff 4, w pkt 13 ,,System
operacyjny" oftz pkt l8 'Oprogramowanie biurowe",
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6. opisu ,,iladania 2 - komputerowe zestawy stacjoname i kompurery
przenoine", w czQtici dotyczqcej zestaw6w komputerowych nr 5, w pkt 13 ,,Systcm
operacyjny" oraz pkt 18 ,,Oprogramowanie biurowe,',

7. opisu ,,zadania 2 - komputerovr'c zcstawy stacjoname i kompurery
przenosne", w cztsci dotyczqcej komputera przenosnego ru 1, w pkt 12 ,,System

- 
operacyjny" oraz pkt 14 ,,Oprogramowanie biurowe',,

8. oplsu ,,zadania 2 - koupurerowe zesuwy stucjonme i kompurery
przenoine", w cztici dotyczqcej komputffa przenosnego ry 2, w pkt 12 ,,Sysrem
ope.acyjny" oraz pkt 14 ,,Oprogramowanic biurove",

9- opisu ,Badania 2 - komputerowe zcstawy stacjonafte i kompurery
przenoS:re", w czpfui dotyczqcej komputera przeflosnego nr 3, w pkt 12 ,,System
operacyjny"

naruszyl podstawowe ztsady PZP, w tym w szczeg6lDojci postanowienia art, 7 usL
I (zachowanie uczciwej konkurencji oraz rdwne ffaktowanic wykonawcdw), a rakTE art, 29
usL 1-3 (opis zamdwienia, urrudnienie uczciwej konkurencji) oraz art.30 ust 1-4 (opis
zam6wicnla.,.

W zwiqgku z powyaszym Protestujqty na podstawie art. lg0 ust. g pZp wnosi
o wprowadz€nie zmiany trefti SIWZ poprzez zawarcie klauzuli dopuszczaj4cej skladanie
ofert r6wnowaZnych poryzez nLycie w tre6ci opisu przedmiotu zam6wienia wyiaz6w ,,lub
r6wnowa2ne", a takze opisanie przcdmiotu zam6wienia za pomoc{ w}adciwycn norm
i specyfitacji, bez u2ycia znak6w towarowych firm trrecich.

Uzsssdrienie

Przedmiotem protestu s4 zapisy rozdziatu 1 ,,Opis pzedmiotu zam6wienia'. SIWZ,
kt6re w ocenie Prolestuj4cego s4 dyskryminuj4ce dla dostawc6w rozwiqzai innych niz
produkty firmy Microsoft, posiadaj4cych w ofercie systemy operacyjnc oraz paKle[y
biurowe o r6wnowa2nej lub bogatszcj funkcjonalnodci niz przedmiory okreilone w SIWZ.

Zdanierr protestuj4cego, spos6tr sfonnulowania opisu przedmiotu zam6wicnia w
rozdziale I SIWZ narusza dyspozycjq przepisn eJt.29 pzp. osr. I r€go przepisu wskazuje na
sposdb opisania przedmiotu zam6wicnia, jako ,jednoznaczny i wyczeryuj4cy, za pomoc4
dostatecznie dokladnych izrozumialych okrejlei, uwzglQdninj4c wszysrkie wymagania
i okolicznoici mog4ce rniei wpbry na sporzqdzenie ofery", lqpz4cy siq z zakucm
prrepis6w ustQpu 2 oraz 3, N mySl kt6rych przedmiotu zam6wienia nie nlozna optsywai
pr?.ez vtsk^zanie znakdw towarowych, patent6w Iub pochodzenia, chyba ie jest ro
uzasadnione spec)4ik4 przedmiotu zam6wjenia a wskazaniu takigmu towarzyszq w),rdzy
,,lub r6wnowa2ny" (ust.3) or.lz w spos6b, kt6ry m6glby utrudniai uczciwq konkurencjE
(us t .2 ) .

Zamawiajqpy, opisujqc przedmiot zam6wienia za pomocq znak6w towarowych, nic
uwzglQdnil mozliwoici dopuszczcnia rozwi4zari rdwnowa_aiych zamawianym, poprzez
dodanie wyaz6w ,.lub r6wnowr2ne", co w niniejszym przypadkr.r stanowi ra:zqce naruszeue
przepisu art.29 ust. 3 ustawy - Prawo zam6wiefi publicznych, nakladajqccgo na
Zama'xiajqcego laki obowiazck. Jednoczejnie przepis art. 29 usr. 3 ustawy _ prawo
zam6wieri publicznych, wprowadzaj4c og6lny zakaz opisywania przedmiotu zam6wienia
,,przez wskazanie znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia.', enumeratywnie
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l^::d.-Ylr. 
prueslanki, w przypadku spetnienia..kt6rych wylqczone jest obowlqzywanietego zakazu. przeslankami rymi sa 1.) ,pe"yita p.r"arnioii-r".dr""i", , ,.i U."tmozliwoici zamawiai4cego opisani; przedmotu zam6wienia za pomoc4 dostateczniedlkladnJch okrejtci - przy cz.ym obie G p...rr""ti .".rf *yffi [lr.#1* orz*"au"

Itri::':Jil,-"-":,ffi ','i11", j"ff ':ffi i"-',V;,,,;*,J::f,mifi*f
3:T,:ra,any rst dodai wyrazy ..lub .O*no*uzn"._ "."go 2*Ji;j;. i,rtjrti O+oa"lromocy spotecznei w Gdarisku. w opisie - przedmiotJ zamdwienia * postEpo*anlu oudzieterie.zam6wienia pubricznego * i+lqai _ zooi,i-""#}j;_:d;:,,_ *_r_uyspozycJt przepisu art. 29 ust- 3 ustawy _ hawo zamiwierl puiiiiny"rl rvuf"zyp-odkreitii. i2 w pzypadku postepowania ru. r+zs8l :rooi*a,p;;ri;*iioli",""" 

0rz..rpecfrk€ przedmiotu zamdwienia

1"11iii1{1J" ; ..+"r*il'o-.;':" T:'ii-',,,:'j:".ffi;' do""iJl#:::" "r'i:fr :
f::T,.:, 1nlwjenla za. pomoc4 doshtecznie dokladnyc-h ;kejtet_ ; przypadku
'p::ll:li 

zam6wienia takiego jak sysrem operacyjny ".Ai*" i"rt ftlrani" , sporouwynrta14cy z oedci pruepisu art. 30 usrawy _ prawo zamciwiei puOii"rny.t, "
:t^:T"t""l1*j 

przepisdw usr, J _.1 tego.artykulu ,r r"rior""""i"ri rie'rr[]l"*,ur*"ro oooDo\.tt4zt(u dopuszczenia rozwi4zari

:_1Ttuy"r%",ryk"r"), ;d;;;;::'JHl?lTJ_ Jffii?ffi ::JJJ?'U",:::",Xprzcz !trzedffiot Tllm6wieoia cechy funkcjonalne.

_-- , .JednoczeSnie, .ze wzglpd.u na spos6b w jakj Zamawiaj4cy sformulowal opjsprzedmjotu zam6wienia, nie iest mozliv
i*r*"v n;f r'r-o ;;;J;il ;#" 

*elnienie'tvch warutk6w ptzez produktv innelo
rozwiqzania r6wnow42ne ,n,no*ionurf Y-^ryTdf zawarcia l<lauzuli dopuszczaj4cej
u*"grea"i*i" ."r*lI;; "t;#il 

qrop'rzez u2vcie wvrazdw "lub r6wnowaznc")'
b"*il;;;;t;;;;#';;;il#.T#:ffi ?*,-JlT"l#,T:frHffi:li:,, ji:
:^o^lkuencyJnoi.i w.tym przypadku zosiuroul ,""qzo* io offi .y."H# "i.r""y1"y.nrego producenta, Wskazanie na produkty firmy_. Microror, .rr'ap,";" i.r"a"twszystkimpoprzez opis plzedmioru zamdwienia jako ,"Nlicrosoft winaow.s 

,id- 
nollsslonot,, owyrrucnronych na pocz4tku prorEstu punklach.2 _ 9 w czgsci aory.r"q; ,yr,"rn,opeiacy;nego, ,,Mjqosoft Office 2003,, w punkcic 3 oraz 5 _ Sl juk ,o;uniJz-,,winao*,

3991 R2 Enre1ri.se jerver,' w pkt r. w,*tqzt"; ty;"r*o* irl?","rr",'""ionkurencji.
ililff Tt"?:J:ru:"i:l;li"'J op-rogramowania do iean'g"o poaioi;iu'or".,;4""!'
us,a$.y. w .'esci "". z *p.*"a".rq"ilT?xJ ffiff"^ffi irj::,J*rffii#l; ?sposdb. kldry m6giby uuudruai uczciw4 konkurencjq, u ,nt " narurr"ni""iyrpo"y"ii
|]:,!.]t^l- 11 

7 
,ust, 

l, wskazuj4cego na sposob przygorowania i przeprowadzenia

[:i':T;i:'ir1;f-J;Trywniaj4cv zachowanie uczciwil konku.encji i.az r6w'e

. l11ryfgla przepisu arr. 29 usr. 3 pZp wskazuje jednoznacznic nie rylkoptestanki, jakie kmiecznie musi spelnii przearoiot "umO*icnlu, itf."r"" iyio'"p;"yr"e
i:,-r1 lu-o"{ znak6r,, rowarowych, le.,z r6w\lici umiejscowi;nie; * prtilaiu oti"guopls_u, towaEyszqcych mu wlyaz6w ,,lub r6wnowa2ne" tak, by caiosd opi's'u zamowrenia
;il,f;::X""lffiot 

zar6wno synraktycznej i logicznej !po;""s"i"';"i 
-l 

""*av

,"-"u, J*il"ilfill,6*iili:flJl 
wstQpie (an 1 PZP) wvnikajqdwie podstawowe
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o zasadarownojci (konturencyjnofti),

. zasada uczciwej konkurencji.

. 
Z uzasadnienia Uchwaly S4du Najwyzszego _ Izba Cywilna (IIl CZp 52t2(}|,2),wJdancJ na gruncie at 16 onn I? ust.2 ni€obowi4zujqpej juZ ustawy z tlnia 10 czcrwca1994 r. o zamdwieniach publicznych:

. . ' .Zdecydowanyrncelempow+zs4,chregulacjifsttq)eliminawanipzposte?owal7ouaztet.t)t.e zamdwie-nia public;nego jakichkolviek elemenr'w, htjre ntiitytf cnarokter4!sknminaojjny. Mozna 
.uztai, ic pon(powanie ma charalder d),skr\minacyjity w6wclas,

8a:' pro\+adzt do wltqczenia al<reilonej karcgoii potencjalnych dosta\)cora lub,::::::::6: 
!,1 

urp*(n 
:oj p,4"2y,,y. rak;e- w sainyn po,,qpi^i-i,y,rqr,_*

uslatcn@ r zastosowabia kryte 6w ocerry oleny jako najkorzystnicjsgj musi byt
Pnestftegana aasada nicd''skrymina.ji. Warunek ut( niedyskrymtnaiit spelntiiq OIko talcicKr)te a occny wyboru oIcflt, kt6re sq istotne z punktu widzenia r2eczywii4c:h potracb
zamuwiajqc<go. Jeili zatem dochotlzi do.srtuacji. w kkjrcj slomulawane k4tena naiqchankter sklkcznv. a utem ich celem jesr w'istocie sirLnic *oro,r*i"ir"l p**ji
konkurenclnej dla poszcze!1lnych podmiot6w, to naleiy uznot, zo tegi ,odiaiu pro*tyro
ttarusaa art. 16 ustawy' .

r,..,...-.-I1 q-:* ,obowiqlujqcego stanu pmwnego przywolane wyzej rczy Sedur\irwyzszego bgd4 .dnosily sig do analogicznych, podstawowych zasad hawa zamriwieipublicznych, Naleiy zalem umai, 2e formulowanie kryLeri6w, ktdre ,*ooe torrl,.*r",rrepozycjl konkurencyjnq dla poszczeg6lnych podmior6w narusza dyspory".lq'pz"ii.u alt. ZPZP.

W z'&iqzku z powy2sz),m niniejszy protcst stal siq uzasadniony i konieczny.

4rzysztpf Kowalczy

L, La;*}
PrezesZuz4lu

UBIK Business Consulri Sp. z o.o.


