Toszek, 06.03.2019 r.

dotyczy:

postępowania nr 7/PN/DEG/AS/2019 na dostawę pralnico-wirówki oraz pieca
konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt.
Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie z dnia 06.03.2019 r.
Pytanie 1
Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wnosimy o udzielenie odpowiedzi.
Upublicznione SIWZ powinno zawierać co najmniej opis przedmiotu zamówienia publicznego, który
nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów
rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem
zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony
tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu
zamówienia , przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu
zamówienia do potencjonalnego Wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w
odniesieniu do przedstawionych informacji|).
Jeśli przedmiot zamówienia został tak skonstruowany przez Zamawiającego, że możliwe jest tylko
złożenie oferty przez jednego Wykonawcę, a tak jest w tym przypadku gdyż uwzględnii Państwo i
wyodrębnili jako obowiązujące parametry z karty katalogowej pralnico-wirówki Fagor LMED-50 TP E,
to opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny z zasada konkurencyjności opisaną w wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności w której to Specyfikacji bezsprzecznie
znajdują się przedmiotowe nieprawidłowości.
Dodatkowo, tak dokonany opis przedmiotu zamówienia określony w formularzu ofertowym jest
sformułowany, w taki sposób uniemożliwiający złożenie oferty i ograniczający dostęp wielu
znakomitym dostawcom.
Wobec powyższego wnosimy o zmianę przedmiotowego załącznika w taki sposób aby przedmiotem
oferty mógł być również sprzęt innych firm. Poniżej sugerowane zmiany parametrów które w żaden
sposób nie wpłyną na pracę urządzenia i wydajność pralni.
Pralnico-wirówka z bariera higieniczną:
Wykreślenie zapisu „Średnica bębna: 800x974 mm +/- 5%” i zastąpienie go zapisem „Średnica bębna:
800x1010 mm +/- 5%”
Wykreślenie zapisu „Obroty wirowania: nie mniej niż 945 o/min” i zastąpienie go zapisem „Obroty
wirowania: nie mniej niż 900 o/min”
Wykreślenie zapisu „G-faktor: 400 +/- 5%” i zastąpienie go zapisem „G-faktor: 365 +/- 5%”
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Wykreślenie zapisu „Wymiary: WxSzxGł
166x105,5x160 cm +/- 5%” i zastąpienie go zapisem
„Wymiary: WxSzxGł 166x1500x100 cm +/- 5%”
Informujemy, iż posiadamy interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia i możemy ponieść szkodę
wywołaną takim a nie innym działaniem Zamawiającego. Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 3 ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 nr 47 poz. 211
z późn. zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ponieważ działania
Zamawiającego naruszają Nasz interes i są niezgodne z prawem, w przypadku zaniechania wyżej
wskazanej czynności, będziemy zmuszeni powiadomić zarząd województwa małopolskiego o
dostrzeżonych nieprawidłowościach i skierować sprawę na drogę postępowania sadowego.
Wobec powyższego wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób aby przedmiotem
oferty mógł być również sprzęt innych firm
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany parametrów pralnico-wirówki. W zakresie Wymiarów: WxSzxGł
166x1500x100 cm +/- 5% zamawiający domniema i przyjął że chodzi o 150 cm a nie 1500 cm. Tym
samym zmianie ulegają zapisy SIWZ w zakresie pakietu I

Z poważaniem:
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
inż. Erwin Janysek
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