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Łódź. dn. 2 1.01. 2008 r.
Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce Fax: 41/366-00-14
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej.
PROTEST
Na podstawie art, 1 80 ust. l Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. Nr 9, póz. 177 z 2004 r.), składam w imieniu firmy „HAMMERmed" Piotr R. Hammer z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 76 umotywowany protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej
Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób ograniczający udział w postępowaniu protestującej firmie naruszył:
- art. 7 ust. l oraz art. 29 ust. l i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
ŻĄDANIA
W związku z naruszeniem w omawianym zakresie interesu prawnego firmy Hammer-Med., wnoszę o:
- uwzględnienie protestu
- dokonania zmiany treści siwz poprzez dopuszczenie zestawów da leczenia otyłości olbrzymiej firmy Inamed.
uzasadnienie
Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, gdyż określenie wymagań w zakresie powleczenia jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia nie jest w rzeczywistości uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a jedynie chęcią ograniczenia kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
Tak szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odbiera to nie tylko firmie Hammer-Med., ale także innym firmom możliwość złożenia oferty w postępowaniu, mimo posiadania w ofercie produktów równoważnych o cechach jakościowych nie gorszych niż opisane w specyfikacji. Ustawa PZP mówi jasno, ze przedmiot zamówienia powinien być określony w sposób obiektywny, ponadto ustawa nakazuje, aby możliwe było zaoferowanie produktu równoważnego, który spełniałby te same funkcje, choć występował pod inna nazwą. Oferowane przez naszą firmę zestawy do leczenia otyłości olbrzymiej posiadają wszelkie możliwe certyfikaty i dopuszczenia do obrotu na terenie Polski potwierdzające, że produkt spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy regulującej obrót wyrobami medycznymi na terenie Unii Europejskiej (93/42/EEC). Jest również jedynym zestawem z certyfikatem amerykańskim FDA dopuszczającym stosowanie zestawów firmy Inamed również na terenie Stanów Zjednoczonych.
Dlatego wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, tak aby dopuszczała możliwość zaoferowania opaski do leczenia zgodnego z załączonym do niniejszego pisma opisem, a więc:
- wykreślenie zapisu O dodatkowym wzmocnieniu, jako że opaska firmy Inamed jest wystarczająco mocna, a jej konstrukcja nie wymaga żadnego dodatkowego wzmocnienia
- wykreślenie zapisu z podwójnym kołnierzu zabezpieczającym portu pozycjonującym igłę o konkretnych parametrach, jako, że tytanowy zbiornik portu opaski firmy Inamed wytrzymuje wielokrotny kontakt z igłą - o parametrach optymalnie dostosowanych do wymogów konkretnego zestawy - i zapewnia długotrwałą integralność zbiornika
- wykreślenie wymogu igieł z otworem w bocznej ścianie jako nieodpowiednich w przypadku zestawu firmy Inamed
- wykreślenie punktu b) z pozycji l -jako że jest to instrumentarium laparoskopowe
- dopuszczenie opasek w rozmiarach od 97,5 do 110 mm.
Z poważaniem ALEKSANDRA SŁAWIŃSKA


