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ODPOWIEDa
nazzpytania w sprawie SIWZ

Szanowni Pafistwo,

Uprzejrnie informujemy, i2 w dniu 2019-04-29 do Zamawiaj4cego wplyngla pro6ba o wyjaSnienie

zapisu specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie

przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zatnowien Publicznych (t j. Dz. U , z 2018 r .

poz.1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawa dZwigu szpitalnego wyazz monta2em w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach,

TreS6 wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca:

Pytnnie tr.

Wymagaj4 Paristwo realizacii przedrniotu urnowy w teirninie 60 dnj, od drria
trdzielenia zam6wienia,

Oferty nalezy zloZyc do dnia 02.05.2019 r., i,vaZno$i ofbrty to 30 dni, umowa zostanie
podpisana najszybciej rv ciqgu 5 dni licz4c od dnia podjEcia decyzji o wyboze oferenta- w
wariarcie pesymistycznyrn do dnia V .A5.2A19 r, NastEpnie naleZy zlveryfilcowai
inwentat'yzacjg i rvykonai dokumentacjg techniczn4 trybie szybkirn
w ciqgu 7 dni tj do 14,05.2019, Czas wymiany jednego dzwigu wraz z odbiorami UDT
wynosi Srednio B tygodni.

Po u'ykonaniu pouryzszych prac nalezy wystgpii. do UrzEdu Dozoru 'Iechnicznego

o przeprowadzenie badania na kt6re inspektorzy maj4 ustawowo 30 dni. W powy2szej
symulacji brak jest wykazanego czasu na produkcjg i kompletacjq materiai6w tj, 6-8 tygodni.
I,icz4c optymistyczny wariant w kt6rym Zanawiajqcy podejmuje szybkq. decyzjg o wyborze
\Tykonawcy, a Inspektor UDT przyjedzie do baclarria ur tt'ybie ekspresowyn, rvskazany
termin zak ohcz.enia prac 

.j est rrierealny.
Pragniemy zazwrazy|, iZ takie okreSlenie tenninu realizacji stanowi naruszenie zasady

uczciwej konl<urencji okre$lonej w art. 7 ustawy Pzp poprzez nieru-asadnione ograniczenie
krqgu os6b ruog4cych ubiegai siE o przednriotowe zam6wienie wprowadzony w1nnog w
sposirb oczywisty utnrdrria dostgp do przetargr-r Wykonawcom ktor4, nie wiedzieli wcze6niej
o planowanym postgpowaniu i nie rozpoczEli odpowiedrrio wcze(niej proces6w
wyszczeg6lnionych powyzej . Nastqpuj 4ce przcpisy zostan4 naruszone :

i, naruszenie art.7 ust. l ustawy Prawo zam6wieri publicznych tj, zasady
r6wnego traktowada wykonawctiw oraz prowaclzenia postEpor.vanis o udzielenie zam6wienia
publicznego w spos6b, kt6ry utrudnia uczciw4 konkurencjE
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strzgbaka.



2. naruszenie art. 7 ust, 2 ustarvy Prawo zam6wien publicznych tj. czynno$ci
zwiEzanych z Wzygotowaniem oraz przeprowadzeniem postqpowania o udzielenie
zam6wienia przez osoby bezstronne i obiektywn

3. naruszenie aft. 36 ust. I ustawy PZ? poprzsz wadliwe sporz4dzenie
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w czq$ci dotycz4cej opisu przedmiotu
za-rn6wieni a oraz teruninu wykonania zam6wienia;

4. naruszenie art. 17 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r,
o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyseypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2005 r",

Nr 14, poz. 114 z p6Ln. zm.) albowiem przedmiot zam6wienia onz warunki udzialu
w postQpowaniu zostaly okreSlone w spos6b naruszaj4cy zasady uczciwej konkureneji

5. naruseenie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP poprzez zaniechanie u:riewaznienia
postEpowania albowiem do czasu obowi4zywania kwestionowanych zapis6w .|est ono
obarczone wad4 uniemozliwiaj4c4 zawarcie waznej umowy w sprawie zam6wienia
publicznego

6, w konsekwenc.ji na zasadzie zwi4zku przryczyllowo - skutkowego
spowodowaloby:

- naluszenie art, 7 ust. 3 r.rstawy Prawo zamowieri publicznych tj, udzielenia
Zam6wienia wykonar,vcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

- narsszenie afi. trl ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r,
o odpowiedziaino$ci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz, U, 22005 r",

Nr' 14, poz, I 14 z p62n, zm,) albowiem wybrany Wykonau,ca nie zostat urybrany zgodnie z
przepisami o zam6wieniach publicznych

- nan:szenie art, 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP poprzez zaniechanie uniewaznienia
postgpowania albowiera postQpowanie obarczone jest wad4 uniemoZliwiajqc4 zawarcie
rvaZnei umowy w sprar,vie zam6wienia publicznego

- to naruszenie art. i46 ust, 2 pkJ 5 ustawy FZP poprzez wyb6r ofefly z raz4cy\n
namszeniem ustawy;

- naruszenie aft. 146 ust. 2 pkt 6 ustarvy FZP poprzez naruszenie przepis6rv okreSlonych
w ustawie, ktdre rnialy $plyw na wynik PostQpowania;

- naruszenie art.5 kc, art, 58 $ I i 2 kc, w zwi4zkvzaft,14 ustawy Prawo zarn6wieir
publicznych tj, poprzez bezprawne dokonade czynno$ci sprzecznej z ustawq lub maj4oej na

ceiujej obej$cie
1. takie dzialanie Zamawiaj4cego stanowi jednocze$nie zlamanie art,22 w z\y. z

art. B ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitsj poiskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz,
483 ze zm. Dz, U. 2001. Nr 28, poz, 319), kt6ra stanowi, 2e ograniczonia wolnodci
dziatalnodci gospodarczej s4 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzglgd6w na

wa2ny interes publicznS,,

Prosimy o wydluenie terminu realizacji co najrnniej do 120 dni od momentu udzieienia
zamdwienia,

Stanowisko (wyjaSnienia)Zamawiaj4cego w przedmiotowej kwestii jest nastgpuj4ce:

Zamawiajqcy wJtraia zgodg na wyclluienie terminu realizacji do 90 dni

Informujerny,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo

Zam6wief Publicznych (tj. Dz. U. z 20lB r. poz. 1986), stanowisko Zamawiaj4cego zostato

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.
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