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dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. 

W dniu 8 lutego 2010 r., w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych w trybie przetargu nieograniczonego wpłynął
protest  dotyczący  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  czynności
podjętych  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania,  w  którym  protestujący  zarzucił
Zamawiającemu naruszenie: 

1. „Art  7  ust  1  ZamPublU  w  zw.  z  art.  181  ust  3  i  4  poprzez  nieprawidłowy  sposób
prowadzenia postępowania polegający na wyznaczeniu w dniu 4 lutego br terminu do 4
lutego br na przyłączenie się wykonawców do protestu w niesionego w dniu 3 lutego br
przez Serwimed, dotyczącego postanowień  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wyznaczenie tak krótkiego terminu uniemoŜliwiło przyłączenie się do w/w protest. Ponadto
Zamawiający przed upływem tego i tak zbyt krótkiego protest rozstrzygnął;

2. Art 183 ust 4  ZamPublU poprzez rozstrzygniecie protestu bez podania uzasadnienia;

3. Art 7 ust. 1  ZamPublU, w zw. z art. 141 ust.1 i 2, art. 143, art 144 ust. 1, art 147 Prawo
Ochrony  Środowiska,  w  zw.  Z  art.  9  ustawy  o  odpadach,  poprzez  wykreślenie  ze
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  z zał. nr 1 zapisów, Ŝe;

- usługa spalania odpadów zostanie wykonana w spalarni odpadów, w której prowadzi
się  ciągłe i okresowe pomiary wielkości emisji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r.  w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów  emisji  (Dz.  U.  z  2004  roku  nr  283  poz.  2842),  a  emisje  są  zgodne  ze
standardami  wynikającymi  z  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  o  standardach
emisyjnych (Dz. U. z 2005 roku nr 260 poz. 2181),

w efekcie wniesionego protestu Serwimed, uznanego przez Zamawiającego za zasadny;

4. Art.  42  ust.  1  a  ustawy  o  odpadach  poprzez  umieszczenie  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 23 grudnia  2002 r., w
sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i
weterynaryjnych (Dz. U nr 8, poz. 104). Rozporządzanie zostało wydane przed nowelizacją
ustawy o odpadach w 2005 r.”

W  odpowiedzi  na  zawiadomienie  o  wpłynięciu  protestu  i  wezwaniu  do  wzięcia  udziału
w  postępowaniu  toczącym  się  w   wyniku  wniesienia  protestu,  w  dniu  11  lutego  2010  roku
do postępowania protestacyjnego, po stronie zamawiającego przyłączył się  Serwimed Arkadiusz
Tułecki.



Uprzejmie Państwa informujemy, iŜ Zamawiający działając w oparciu o przepisy art.183 powołanej
ustawy postanowił protest na opisany powyŜej zakres przedmiotowy

oddalić w całości.

UZASADNIENIE

Ad. 1) Zamawiający informuje,  Ŝe ustawa Prawo Zamówień  Publicznych rozróŜnia dwa
rodzaje protestów, tj. protest dotyczący treści ogłoszenia i zapisów SIWZ (w przypadku przetargu
nieograniczonego) oraz protesty wnoszone po upływie terminu składania ofert. Od rodzaju protestu
ustawa uzaleŜnia róŜne terminy dla   przystąpienia do protestu: zastosowanie terminu 3-dniowego
lub  do  upływu  terminu,  o  którym  mowa  w  art.  180  ust.  3  ustawy.  W  przypadku  protestu
wniesionego przez Serwimed dotyczącego zapisów SIWZ, Zamawiający wyjaśnia, iŜ zgodnie z art.
181 ust 3 p.z.p. zobligowany był do wezwania Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu
toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Zgodnie  z art. 181 ust. 4 pkt 2 p.z.p. uczestnikami
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy którzy przystąpią
do postępowania  do upływu terminów wynikających z art. 180 ust. 3  ustawy Prawo Zamówień

Publicznych,  tj.  w terminie 7 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeŜeli wartość zamówienia
jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8.

Zastosowanie powyŜszego przepisu, w praktyce moŜe niestety oznaczać,  Ŝe Wykonawca
składający protest w ostatnim moŜliwym dniu tj. 7 dnia od zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, uniemoŜliwi
innym Wykonawcom przystąpienie do  postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.
W takiej  sytuacji  bowiem Zamawiający  ma  obowiązek  niezwłocznie  przekazać  Wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kopię wniesionego protestu,
natomiast  termin  do  przystąpienia  do  postępowania  musi  niezwłocznie  wyznaczyć  na  dzień
otrzymania lub dzień następny. 

Podniesiony przez protestującego zarzut dotyczący zamieszczenia informacji o wpłynięciu
protestu na stronie internetowej w dniu 04.02.2010 r. zamiast w dniu 03.02.2010 r., Zamawiający
informuje, Ŝe posiada elektroniczny rejestr plików zamieszczanych na serwerze, z którego jasno
wynika, iŜ informacja o proteście oraz treść protestu zostały zamieszczone na stronie internetowej
www.snzoz.lublin.pl w dniu 03.02.2010 o godzinie 10:49. Brak wiedzy o wpłynięciu protestu moŜe
być  zatem  jedynie  wynikiem  zaniedbań  Protestującego,  za  które  Zamawiający  nie  ponosi
odpowiedzialności.  Zamawiający  dopełnił  spoczywającego  na  nim  obowiązku  i  poinformował
Wykonawców  o  wniesieniu  protestu  w  naleŜytym  terminie  i  we  właściwy  sposób.  Natomiast
dochowanie naleŜytej staranności  poprzez zapoznanie się  z  informacjami udostępnionymi przez
Zamawiającego na stronie internetowej leŜy w interesie Wykonawcy i  stanowi jego obowiązek.
Niedochowanie powyŜszego obowiązku przez Wykonawcę  w  Ŝaden sposób nie moŜe obciąŜać
Zamawiającego. 

Odnośnie  zarzutu  dotyczącego  zbyt  szybkiego,  zdaniem  protestującego,  rozstrzygnięcia



protestu,   Zamawiający wyjaśnia   iŜ  zgodnie  z   przepisem art.  183 ust  1  p.z.p.  Zamawiający
rozstrzyga protest „w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu”. Z
powyŜszego  jednoznacznie  wynika,  Ŝe  Zamawiający  moŜe  rozstrzygnąć  protest  zarówno
pierwszego, jak i kaŜdego innego dnia, aŜ do upływu ostatniego dnia wskazanego terminu. Pogląd
ten znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. W tym miejscu naleŜy
uznać za zasadne przywołanie orzeczenia KIO z dnia 21 lipca 2009 r. (KIO/UZP 851/09):

„Izba  wskazuje,  Ŝe  bez  znaczenia  dla  oceny  stanu  faktycznego  i  stwierdzenia  braku
przystąpienia do postępowania protestacyjnego jest okoliczność  rozstrzygnięcia protestu w dniu
(…) tj. w dniu następującym po jego wpływie i jednocześnie przed upływem 3-dniowego terminu
na  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  wywołanego  wniesieniem  tego  protestu.  Termin
rozstrzygnięcia protestu, określony w art. 183 ust. 1 p.z.p. jest terminem niezaleŜnym od terminu
przewidzianego  w  art.  181  ust.  4  pkt  1  p.z.p.  przewidzianego  na  zgłoszenie  przystąpienia  do
postępowania  protestacyjnego.  (…)  Braku  skutecznego  przystąpienia  do  protestu  nie  moŜna
usprawiedliwiać  przekazaniem  informacji  o  rozstrzygnięciu  protestu  jeszcze  przed  upływem
terminu na zgłoszenie tego przystąpienia. Nie moŜna zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego,
Ŝe rozstrzygnięcie protestu czyniło bezzasadnym i zbędnym zgłoszenie przystąpienia do protestu.
Celem  instytucji  przystąpienia  do  protestu  jest  koncentracja  środków  ochrony  prawnej  i
zapewnienie sobie prawa do skutecznego skorzystania z dalszych środków ochrony prawnej  w
postaci odwołania.”

Mając na uwadze powyŜsze naleŜy uznać, Ŝe Zamawiający prawidłowo wyznaczył termin
na  przystąpienie  do  postępowania  toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  protestu  oraz  dokonał
rozstrzygnięcia protestu w zgodzie z przepisami ustawy.

Ad. 2) Odnosząc się do zgłoszonego przez protestującego zarzutu naruszenia przepisu art.
183  ust.  4  p.z.p.  poprzez  nieuzasadnienie  rozstrzygnięcia  protestu,  Zamawiający  wyjaśnia,  iŜ
uznanie  w  całości  protestu  jest  równoznaczne  z  przyznaniem  się  przez  Zamawiającego  do
naruszenia  art.  7  ust.  1,  art  22  ust.2  p.z.p.  Wskazany,  w  proteście  Serwimed,  jedyny  zarzut
zgłoszony pod adresem Zamawiającego został niezwłocznie naprawiony poprzez zmianę zapisów
SIWZ  i  wykreślenie  zapisu  naruszającego  art.  7  ust.  1  oraz   art  22  ust.2  z  oświadczenia
wynikającego z załącznika nr 1 do SIWZ. PowyŜsze stanowisko potwierdza orzecznictwo Krajowej
Izby Odwoławczej i Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, w szczególności zaś
wyrok z dnia 24 kwietnia 2006 r., w którym ZAUZP orzekł następująco:

„PoniewaŜ rozstrzygnięcie protestu jest odniesieniem się do protestu, to w rozstrzygnięciu
powinno znaleźć się stanowisko zamawiającego co do podniesionych zarzutów oraz zawartego w
proteście  Ŝądania.  Uzasadnienie,  o  którym  mowa,  to  bardziej  prezentacja  argumentów
przemawiających za przyjętym stanowiskiem, niŜ szczegółowy wywód prawny.

Oznacza to, Ŝe nawet oszczędne i krótkie stanowisko zamawiającego spełnia wymagania art.
183 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

Ad. 3)  W odniesieniu do kolejnego zarzutu protestującego, dotyczącego wykreślenia ze
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  z  Załącznika  nr  1  zapisów:  „usługa  spalania
odpadów zostanie wykonana w spalarni odpadów, w której prowadzi się ciągłe i okresowe pomiary
wielkości emisji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r.  w
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów emisji (Dz. U. z 2004 roku nr 283 poz. 2842),



a  emisje  są  zgodne  ze  standardami  wynikającymi  z  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  o
standardach emisyjnych (Dz. U. z  2005 roku nr 260 poz. 2181)” na skutek uznania w całości
protestu wniesionego przez firmę Serwimed, Zamawiający informuje, Ŝe wykreślenie wskazanego
zapisu było całkowicie zasadne. Zapis ten zdaniem Zamawiającego naruszał lub mógł naruszać
zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  NaleŜy  przypomnieć,  Ŝe
Zamawiający w postępowaniu moŜe Ŝądać dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia.
Oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 w Ŝaden sposób nie wynika z Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dna 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający
po dokonaniu wykreślenia nie określa juŜ zatem w Ŝaden sposób jak mają być utylizowane odpady
medyczne  przez  Wykonawców  przystępujących  do  postępowania.  Zdaniem Protestującego  „To
właśnie  weryfikacja  czy  spalarnia  prowadzi  pomiary  i  spełnia  standardy  emisyjne  pozwoli
Zamawiającemu  stwierdzić,  czy  dany  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu”.
Zamawiający podnosi, iŜ warunki udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie 5 SIWZ.
Nie  ma tam zapisów dotyczących  konieczności ciągłych   i  okresowych  pomiarów wielkości
emisji. 

Zamawiający w punkcie 5 SIWZ wymagał posiadania koncesji bądź zezwolenia właściwych
organów administracji  publicznej na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem publicznym, zgodnie wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach.  W
przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest usługa odbioru, transportu i  utylizacji  odpadów
medycznych,  to  Zamawiając  powinien  Ŝądać  odpowiednich  zezwoleń  dotyczących  transportu  i
unieszkodliwiania  odpadów.  W  związku  z  powyŜszym  trudno  zgodzić  się  ze  zdaniem
protestującego  iŜ.:  „Spełnianie  standardów  emisyjnych  to  wyznacznik  spełniania  wymogów
najlepszej dostępnej techniki  i  technologii,  po prostu instalacje nie prowadzące pomiarów i  nie
spełniające standardów emisyjnych to „ truciciele”.”  Podmioty posiadające zezwolenia dotyczące
transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów mają  obowiązek  działać  w  granicach  obowiązującego
prawa. Spełnianie standardów i wymogów określonych odpowiednimi przepisami podlega kontroli
właściwych  organów.  Stwierdzenie  naruszania  powyŜszych  standardów  skutkuje  odebraniem
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  przedmiotowym  zakresie.  Skoro  Wykonawca
przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia posiada wymagane prawem zezwolenie,
Zamawiający nie jest uprawniony do kwestionowania warunków i standardów prowadzonej przez
niego działalności.

Zarzut,  Ŝe  Zamawiający  „(...)  nie  prowadzi  postępowania  w  sposób  zapewniający
zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Utrudnia uzyskanie
zamówienia przez wykonawców prowadzących instalację  w sposób zgodny z Prawem ochrony
środowiska,  Ustawą  o  odpadach,  spełniających  wymogi  najlepszej  dostępnej  techniki  lub
technologii”  poprzez  uwzględnienie  protestu  Serwimed  i  wykreślenie  zapisów  dotyczących
konieczności ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji, jest zatem całkowicie niezasadny. 

Zamawiający pragnie zauwaŜyć, Ŝe protestujący formułuje zarzut, bez wskazywania w jaki
sposób  Zamawiający  miałby  naruszać  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania
Wykonawców.  ZwaŜywszy,  Ŝe jedynym kryterium jest  cena zamawiający w Ŝaden sposób  nie
dostrzega,  aby  dopuścił  się  zarzucanych  naruszeń.  Jednocześnie  naleŜy  zwrócić  uwagę,  Ŝe
protestujący w Ŝaden sposób nie neguje, Ŝe Zamawiający umieszczając wcześniej zapis dotyczący



konieczności ciągłych  i  okresowych pomiarów wielkości emisji zawęził dostęp do uzyskania
zamówienia, co mogło naruszyć zasady uczciwej konkurencji równego traktowania Wykonawców.
Fakt  ten  utwierdza tylko  Zamawiającego w przekonaniu,  iŜ  usuwając wskazany zapis  postąpił
prawidłowo.

Ad. 4) W odniesieniu do zarzutu ujętego w pkt  4  protestu,  Zamawiający informuje,  Ŝe
zgodnie  z  przepisem  art.  180  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  przypadku
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, termin
na wniesienie protestu dotyczącego treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wynosi 7 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Ogłoszenie w
BZP oraz SIWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej w dniu 28 stycznia 2010 roku. W
związku z powyŜszym termin na wniesienie protestu dotyczący zapisów SIWZ upłynął z dniem 4
lutego 2010 r. 

Przepis art. 180 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyraźnie stanowi, Ŝe protest
powinien  wskazywać  oprotestowaną  czynność  lub  zaniechanie  zamawiającego.  W  zarzucie
4  protestu  nie  sposób  jednak  doszukać  się  oprotestowanej  czynności  lub  zaniechania
Zamawiającego. 

Ponadto  naleŜy  zauwaŜyć,  Ŝe  wskazane  w  proteście  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia
z dnia 23 grudnia  2002 r.  w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania
odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U nr 8, poz. 104) do dnia dzisiejszego nadal posiada
status aktu powszechnie obowiązującego.

Mając  na  uwadze  powyŜsze  naleŜy  uznać,  iŜ  protest  jest  całkowicie  bezzasadny,
a podniesione w nim argumenty nie znajdują oparcia w stanie faktycznym i prawnym. Dlatego teŜ,
decyzja  zamawiającego o oddaleniu protestu  w całości  i  nieuwzględnieniu wyraŜonych w nim
Ŝądań jest w pełni uzasadniona.

Podkreślić naleŜy, iŜ przedstawiony w proteście zarzut nie potwierdza, iŜ swoim działaniem
zamawiający naruszył interes prawny protestującego lub zasady postępowania opisane w ustawie
prawo  zamówień  publicznych,  aktach  wykonawczych  do  niej  wydanych, bądź  w  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 

Od  powyŜszego  rozstrzygnięcia,  zgodnie  z  art.  184  ust  1  pkt  2,  w  niniejszej  sprawie
odwołanie nie przysługuje.

Do wiadomości:
1.SERWIMED Arkadiusz Tułecki ul. Brogi 6, 31-431 Kraków
2.strona internetowa:www.snzoz.lublin.pl
3.a/a


