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Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych
LIFT SERVICE S.A.
Ul. Roztocze 6 
20-722 Lublin

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dot.  postępowania  przetargowego  prowadzonego  przez  Szpital  Neuropsychiatryczny 
im.  Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 
na  „remont 2 dźwigów w budynku Somatyk”
W w/w postępowaniu w dniu 28 lipca 2009 roku został wniesiony protest przez Lubelską 
Wytwórnię Dźwigów Osobowych LIFT Service S.A. dotyczący, zdaniem protestującego zbyt 
krótkiego terminu wykonania zamówienia określonego w punkcie 4 SIWZ.

Do  postępowania  toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  protestu  nie  przystąpili  inni 
wykonawcy.

Zamawiający  na  podstawie  art.  183  ust.1  pkt  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych 
(tj. Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z poźn. zm) postanowił protest: 

oddalić

Uzasadnienie
Ostateczny  termin  wykonania  zamówienia  tj.  10  grudnia  2009  roku  wyznaczony  przez 
zamawiającego  w  4  SIWZ  wynika  bezpośrednio  z  umowy  Nr  329/OZ/OP/09  zawartej 
z  Województwem Lubelskim  na  sfinansowanie   m.  in.  zadania  pn.  „remont  2  dźwigów 
w  budynku  „Somatyk”.  Złożenie  dokumentów  rozliczeniowych  tego  zadania  po  upływie 
10 grudnia 2009 r. oznacza brak możliwości finansowania tego zadania z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Lubelskiego.  Szpital  nie  posiada  własnych  środków  na 
realizację remontu 2 dźwigów w budynku Somatyk. W związku z powyższym przesunięcie 
ostatecznego  terminu  wykonania  zamówienia  na  dzień  po  10  grudnia  2009 roku nie  jest 
możliwe. 
Co  do  zarzutu  uzależnienia  rozpoczęcia  realizacji  remontu  dźwigu  hydraulicznego 
po  odbiorze  dźwigu w łączniku  szpitala,  wyjaśniam,  iż  w budynku  Somatyk  usytuowane 
są  na  dwóch  piętrach  Oddziały  Neurologiczne  z  Pododdziałami  Udarowymi.  W związku 
z powyższym szpital nie może dopuścić do sytuacji nie zabezpieczenia na tych oddziałach 
możliwości  transportu  pacjentów  na  łóżkach.  Do  transportu  takich  pacjentów  szpital 
ma  przystosowany  tylko  dźwig  hydrauliczny,  a  więc  przekazanie  go  do  remontu  będzie 
możliwe  dopiero  po  odbiorze  dźwigu  zabezpieczającego  transport  takich  pacjentów 
w  łączniku.  Zamawiający  nadmienia  iż  umowa  Nr  329/OZ/OP/09  dotyczy  zarówno 
finansowania  budowy  łącznika  jak  i  remontu  dwóch  dźwigów.  Stąd  zamawiający  mógł 
przeprowadzić  postępowanie  na remont  dwóch dźwigów dopiero po wyborze  wykonawcy 
na budowę łącznika. 
Jednocześnie  zamawiający  podnosi,  iż  nie  zgadza  się  ze  stanowiskiem  protestującego 



odnośnie  zapisu  że  „realizacja  zadania  przypada  w  okresie  wakacyjnym…”  zamawiający 
podkreśla, iż wyznaczenie terminu składania ofert na 13 sierpnia 2009 roku oraz wynikająca 
z  procedur  przeprowadzania  postępowania  przetargowego  ilość  czasu  niezbędnego 
na dokonanie oceny ofert  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty powoduje,  że  umowa będzie 
podpisana  nie  wcześniej  niż  w  ostatnim  tygodniu  sierpnia,  tak  więc  realizacja  zadania 
nie przypada na okres wakacyjny.

Ponadto Protestujący podnosi zarzut naruszenia art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
wyrażający się w treści protestu: „Żaden oferent nie poinformowany odpowiednio wcześnie o 
planowanym  przetargu  nie  ma  możliwości  zrealizowania  takiego  zamówienia 
w  wyznaczonym  przez  państwa  terminie.”  Zamawiający  nie  zgadza  się  z  powyższym 
zarzutem, ponieważ prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
Powyższe potwierdza  treść  Państwa protestu:  „Technologiczne  wymagania  co  do terminu 
wykonania urządzenia dźwigowego wymagają zachowania co najmniej 11-12 tygodniowego 
cyklu produkcyjnego i 4-5 tygodniowego dla montażu każdego z dźwigów,  a rozpoczęcie 
produkcji możliwe jest z chwilą pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty (..)”.

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych od oddalenia protestu 
odwołanie nie przysługuje.


