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ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych – pasków do glukometrów

W  w/w  postępowaniu  w  dniu  12  października  2009  roku  został  wniesiony  protest  przez
Aero-MEDIKA  Sp.  z  o.  o.,  dotyczący  naruszenia  warunków  uczciwej  konkurencji  poprzez 
określenie wymagań wskazujących na konkretny produkt. 

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

uznając w części postulaty Protestującego

Uzasadnienie

Zamawiający  w  postępowaniu  przetargowym  posłużył  się  znakiem  towarowym  przedmiotu 
zamówienia uznając, iż jest to sytuacja wyjątkowa, zgodnie z art 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  Szpital  do  konkretnych  urządzeń  potrzebuje  konkretny  przedmiot  zamówienia.
Na  wszystkich  oddziałach  używane  są  glukometry  iXell.  Paski  testowe,  które  są  przedmiotem 
zamówienia i w które musi być zaopatrzona nasza placówka są kompatybilne z glukometrami iXell. 
Zamawiający  ma  prawo do  formułowania  wymogów SIWZ tak,  by  oferowany produkt  w  jak 
najwyższym stopniu spełniał  jego oczekiwania.  Ustawa Prawo Zamówień  Publicznych dozwala 
Zamawiającemu opisać produkt w taki sposób, aby w drodze przetargu mógł on uzyskać  produkt 
najbardziej  odpowiadający jego potrzebom.  Zamawiający, w tym konkretnym przypadku, nie ma 
możliwości opisania przedmiotu zamówienia  bez wskazania znaku towarowego. Zamawiający nie 
stawia  żadnych  ograniczeń  podmiotowych  i  przedmiotowych  w  dostawie  pasków,  które  mogą 
eliminować  uczciwą konkurencję.  Zamawiający określając  wymagania,  którym ma odpowiadać 
oferta wskazuje jedynie glukometr, nie stawia natomiast żadnych wymogów co do pasków, które 
mogą być wykorzystane do badań pacjentów. Paski do tego glukometru są w obrocie gospodarczym 
i każdy wykonawca, który zainteresowany jest złożeniem oferty może wejść w ich posiadanie.



Jednocześnie Zamawiający przyznaje iż w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia zabrakło 
określenia „lub równoważny”. W związku z tym, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych dokonuje 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:
1/  Załącznik  nr  4  –  w  którym  w  pozycji  1  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  „Paski  do 
glukometrów  iXell  (op.  50  szt)  lub  równoważne  tzn.  kompatybilne  z  glukometrami  iXell”. 
Zmieniony załącznik nr 4 w załączeniu.

Zgodnie  z  art.  184  ust.  1a   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  od  oddalenia  protestu
nie przysługuje odwołanie.


