Nr sprawy 271.5.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 09.05.2014 r.
dot. przetargu pn. Dostawa podestów plażowych, wodnego skutera
ratowniczego z wyposażeniem, tablic informacyjnych, toreb medycznych i
defibrylatorów oraz kombinezonów termicznych do pływania (z możliwością
składania ofert częściowych)

Pyt. 1.: W odpowiedzi do sprawy 271.5.2014 r. z dnia 06.05.2014 r podano opis przedmiotu
zamówienia tj. respirator transportowy w zestawie PSP R2 prowadzi do naruszenia konkurencji
polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru
określonego kontrahenta, a także wymuszania zakupu od określonego przedsiębiorcy,
prowadzący w ten sposób do naruszenia art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wyroki z KIO wskazują że:
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 października 2008 r.
KIO/UZP 984/08

1. Zakazane jest formułowanie warunków postępowania uniemożliwiających swobodny
dostęp do udziału w postępowaniu w celu złożenia oferty. Oznacza to konieczność
eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby
eliminować konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie ofert lub
powodowałoby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej
uprzywilejowany od pozostałych.
2. Dyskryminacja wykonawców może wynikać z użycia przy opisie przedmiotu zamówienia
oznaczeń konkretnego producenta lub konkretnego produktu ( dyskryminacja
bezpośrednia ) lub posługiwanie się parametrami wskazującymi na konkretnego
producenta produkt ( dyskryminacja pośrednia ). Jako formę dyskryminacji pośredniej
przyjmuje się również ustalenia wymagań na tyle rygorystyczne, że nnie jest to
uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców
zdolnych do wykonania zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazuje na produkt firmy Medline Sp. z o.o.
sprzedaż tego respiratora transportowego w sklepach internetowych jest prowadzona wyłącznie
przez tą spółkę. Nie ma więc możliwości zakupu tego produktu bezpośrednio od producenta,
ponieważ produkt jest kierowany na rynek polski wyłącznie przez Medline Sp. z o.o., którego ta
firma jest wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem na rynku polskim.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmianę obecnego zapisu dotyczącego
respiratora transportowego na taki opis respiratora, który będzie zgodny z wymaganiami
standardu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Odp. 1.: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej respiratora
transportowego w zestawie PSP R2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie użył
oznaczenia konkretnego producenta lub konkretnego produktu, nie posługiwał się parametrami
wskazującymi konkretnego producenta lub konkretny produkt.
Ze względu na przewidywane miejsce i sposób użytkowania: wilgotne, agresywne środowisko
morskie, zapylenie, wysokie temperatury, wymagalny długi czas pracy respiratora, odległość
miejsca zdarzeń – kąpielisk od dróg kołowych po których porusza się sprzęt ratowniczy
Zamawiający oczekuje dostawy sprzętu o wysokim standardzie użytkowania do którego
dostosował przedmiotu zamówienia.
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