Szczecin, 27 sierpnia 2009 r.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71252 Szczecin,

Protestujący: Adam Nowik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład
Sprzątania Wnętrz- Adam Nowik, ul. 5 lipca 4/12, 70-374 Szczecin tel. (091) 484 79 20
fax: (091) 484 79 20,
PROTEST
w postępowaniu przetargowym na usługi kompleksowego utrzymania czystości w
pomieszczeniach SPSK Nr 1 PAM na okres 4 lat. (OS/ZP/53/09)

Działając w imieniu własnym – jako Adam Nowik prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Sprzątania Wnętrz- Adam Nowik, w oparciu o art. 179 i
nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), składam
w postępowaniu przetargowym na usługi kompleksowego utrzymania czystości w
pomieszczeniach SPSK Nr 1 PAM na okres 4 lat. (OS/ZP/53/09), protest na czynności
Zamawiającego, polegające na:
1)

2)
3)
4)

wyborze jako najkorzystniejszej oferty złoŜonej przez Tomasza Zelent
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma HandlowoUsługowa „THOMAS” Tomasz Zelent ul. Lubieszyńska 34, 72-006
Mierzyn, fax (091) 311 87 48 (dalej jako FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent);
zaniechaniu odrzucenia oferty powyŜszego wykonawcy na podstawie art. 89
ust 1 pkt. 6 PZP;
zaniechaniu wezwania wykonawcy - FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent do
złoŜenia wyjaśnień trybie przepisu art. 90 ust. 1 PZP;
zaniechaniu wezwania wykonawcy - FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent do
złoŜenia wyjaśnień w trybie przepisu art. 26 ust. 4 PZP.

Do wad dostrzeŜonych przez Protestującego, a związanych z wybraną ofertą FH-U
„THOMAS” Tomasz Zelent zaliczyć naleŜy:
• [błąd w obliczeniu ceny]. Oferta złoŜona przez wybranego Wykonawcę – FH-U
„THOMAS” Tomasz Zelent zawiera błąd w obliczeniu ceny za wykonanie
przedmiotu zamówienia polegający na zastosowaniu nieprawidłowej stawki
podatku od towarów i usług (VAT) co winno skutkować odrzuceniem oferty tego
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.
• [złoŜenie oferty z raŜąco niską ceną].Analiza oferty FH-U „THOMAS”
Tomasz Zelent w kontekście danych przekazanych wykonawcom przez
Zamawiającego (odpowiedź z dnia 27 lipca 2009 r.) daje uzasadnione podstawy do
przyjęcia, iŜ moŜe on nie być w wstanie prawidłowo zrealizować przedmiotu
zamówienia za zaoferowaną miesięczną cenę 314.941,71 zł, która w tej sytuacji
nosi znamiona raŜąco niskiej – rzutując bezpośrednio na wartość całej oferty.
Poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do złoŜenia stosownych wyjaśnień w
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tym zakresie Zamawiający naruszył przepis art. 90 ust. 1 PZP. W przypadku
potwierdzenia argumentacji podniesionej przez Protestującego – oferta FH-U
„THOMAS” Tomasz Zelent winna zostać odrzucona na podstawie przepisu art.
89 ust. 1 pkt. 4 PZP.
• [brak oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 2 PZP, co do
podwykonawców] W oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
wybrany Wykonawca nie wskazał w sposób precyzyjny zgodnie z wymogiem
Zamawiającego które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcy. Wobec powyŜszego Zamawiający winien wezwać go do złoŜenia
wyjaśnień w tym zakresie w trybie przepisu art. 26 ust. 4 PZP. Udzielenie przez
Wykonawcę stosownych wyjaśnień dałoby podstawę do stwierdzenia czy
rzeczywiście posiada on niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w
konsekwencji czy nie polega wykluczeniu z postępowania w myśl przepisu art. 24
ust. 1 pkt. 10 PZP. Wobec braku potwierdzenia powyŜszych okoliczności w
kontekście zapisu Rozdziału I pkt. 4 pdpkt. 2.2.3 SIWZ Zamawiającemu naleŜy
zarzucić naruszenie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 4 PZP. Przedmiotowe
Oświadczenie Wykonawcy w obecnym brzmieniu pozostaje w ewidentnej
sprzeczności z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w SIWZ co przy braku
złoŜenia stosownych wyjaśnień mogłoby zaskutkować odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.
Jako podstawę prawną twierdzenia Protestującego wskazać naleŜy przepisy art. 24
ust. 1 pkt. 10 PZP, art. 25 ust. 1 PZP, art. 26 ust. 4 PZP, art. 89 ust. 1 pkt. 2, 4, 6 PZP,
art. 90 ust. 1 PZP.
W związku z powyŜszym wnoszę o:
1) uwzględnienie protestu poprzez uniewaŜnienie czynności wyboru oferty
FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent,
2) odrzucenie oferty złoŜonej przez w/w wykonawcę,
3) powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
poprzez uznanie, Ŝe oferta Protestującego jest najkorzystniejsza.
W opinii Protestującego nie uwzględnienie niniejszego protestu, a tym samym
podtrzymanie dotychczasowej decyzji Zamawiającego uniemoŜliwia zawarcie waŜnej
umowy. Jednocześnie podkreśla się, Ŝe zgodnie ze SIWZ i przepisami ustawy
Zamawiający moŜe i powinien udzielić zamówienia Protestującemu którego, oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie prawo zamówień
publicznych oraz SIWZ, a po ponownej ocenie ofert winna zostać oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. Niniejszy protest i jego uwzględnienie
prowadzi do uznania oferty Protestującego za najkorzystniejszą.
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Uzasadnienie
I. Zachowanie terminu do wniesienia protestu.
W pierwszej kolejności wskazać naleŜy, Ŝe niniejszy protest został wniesiony w
terminie, skoro Protestujący powziął wiadomość o oprotestowanej czynności w dniu 21
sierpnia 2009 r., zaś protest wnosi w dniu 31 sierpnia 2009 r. Zgodnie z art. 180 ust. 2
PZP termin do wniesienia protestu w przedmiotowej sprawie wynosi 10 dni od dnia w
którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wartość
zamówienia jest wyŜsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 PZP.

II. Wskazanie interesu prawnego do wniesienia protestu.
Przed przystąpieniem do formułowania i uzasadniania zarzutów wskazuję, Ŝe
Protestujący składając niniejszy protest posiada interes prawny, który to w wyniku
skarŜonego rozstrzygnięcia doznał uszczerbku. W sytuacji, gdy oferta wybranego
Wykonawcy zostanie odrzucona w niniejszym postępowaniu, oferta Adama Nowika
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Sprzątania Wnętrz- Adam
Nowik jako nie podlegająca odrzuceniu moŜe zostać uznana za najlepszą. W efekcie,
uwzględnienie protestu umoŜliwi Protestującemu wygranie postępowania i zawarcie
waŜnej umowy o zamówienie publiczne.
III. Zarzut – błąd w obliczeniu ceny.
Przechodząc do merytorycznego omówienia zarzutów, w pierwszej kolejności
naleŜy wskazać, iŜ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli
zawiera błędy w obliczeniu ceny. Przedmiot niniejszego zamówienia ma charakter
mieszany, składają się na niego róŜne usługi, objęte wedle regulacji podatkowych
odmiennymi stawkami podatku VAT (sprzątanie, dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja,
transport wewnętrzny, gospodarka i dystrybucja bielizny szpitalnej, wykonanie czynności
pomocniczych i higienicznych). W takiej sytuacji zasadnym jest przyjęcie stanowiska
dominującego i utrwalonego w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej,
zgodnie z którym w przypadku usług na które składa się kombinacja czynności,
cała usługa powinna być klasyfikowana tak jakby składała się z usługi, która
nadaje całości zasadniczy charakter (Wyrok KIO z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. akt:
KIO/UZP 255/08, Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26 września 2006 r.
sygn. akt: XII Ga 317/07). Sposób oznaczenia przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego, jak równieŜ analiza całości dokumentacji przetargowej – w szczególności
formularza ofertowego gdzie ocenie podlega całkowita cena brutto za wszystkie usługi
wchodzące w zakres zamówienia – nie pozostawia wątpliwości, iŜ zasadniczy i dominujący
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charakter dla niniejszego postępowania ma usługa sprzątania (CPV) 90910000-6. Wynika
to bezpośrednio z treści SIWZ, gdzie posłuŜono się wyłącznie jednym kodem CPV –
właśnie kodem właściwym dla usługi sprzątania, jak i z § 9 projektu umowy stanowiącego
integralną część SIWZ. Zamawiający w pełni sprecyzował w tym zapisie zakres
zamówienia określony w § 1 umowy utoŜsamiając go de facto z zakresem sprzątania.
Zakres zamówienia (sprzątania) obejmuje 43 punkty, w tym jedynie punkt 26 i częściowo
27, który określa inne zadania nie związane bezpośrednio ze sprzątaniem stanowiące
czynności pomocnicze polegające na pomocy (współudziale) personelowi medycznemu
przy pacjencie. Wskazano, Ŝe na Ŝądanie personelu medycznego wybrany wykonawca
dokonywać będzie czynności pomocniczych przy pacjencie oraz organizować transport
zwłok i szczątków ludzkich do prosektorium Pro-Morte (w granicach ok. 40 zgonów
miesięcznie). Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe czynności pomocnicze przy pacjencie nie
są wykonywane samodzielnie przez personel sprzątający i nie są wykonywane
permanentnie lecz tylko w określonych sytuacjach tj. wówczas kiedy personel medyczny pielęgniarki wykonując czynności pielęgnacyjno-higieniczne przy pacjencie zauwaŜą
konieczność pomocy. Personel sprzątający nie posiada bowiem kwalifikacji ani uprawnień
do wykonywania samodzielnie jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie o
czym świadczy chociaŜby zakres szkoleń wymaganych przez Zamawiającego od personelu
wykonawcy (określony w Rozdziale I pkt. 4 SIWZ (strona 24)). Zakres ten związany jest z
usługami sprzątania. Wobec powyŜszego wykonawcy winni dla całego zadania
stosować jednolitą stawkę podatku VAT – 22% i nie mają tu zastosowania zwolnienia
w odniesieniu do tzw. usług pomocniczych np. usługi transportu zwłok. PowyŜsze
stanowisko potwierdza przykładowo orzeczenie Zespołu Arbitrów przy UZP (obecnie
KIO) - Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2006 r. (UZP/ZO/0-146/06;
LexPolonica nr 1121574; www.uzp.gov.pl), zgodnie z sentencją tego orzeczenia, „w

sytuacji gdy pomiędzy kodem liczbowym a jego podaną definicją słowną istnieje
sprzeczność, za decydujące dla określenia stawki podatku VAT naleŜy uznać
całokształt opisu przedmiotu zamówienia.” Orzeczenie to daje bardzo istotną
wskazówkę interpretacyjną na gruncie niniejszego postępowania, w którym tym bardziej
naleŜy za punkt wyjścia przyjąć całokształt przedmiotu zamówienia poniewaŜ Kod
liczbowy CPV: 90910000-6 – dokładnie odzwierciedla charakter usługi której wykonania
oczekuje Zamawiający. Jest nią sprzątanie/czyszczenie miejsc noclegowych, budynków i
okien – objęte jednolitą stawką podatku VAT – 22%. JeŜeli Ŝaden z kodów w ogłoszeniu
ani w specyfikacji nie wskazuje na to, Ŝe przedmiotem zamówienia są równieŜ usługi o
specyficznym charakterze - objęte inną stawką podatku VAT – naleŜy przyjąć, w oparciu
o opis przedmiotu zamówienia, iŜ czynności pomocnicze (w postaci przykładowo
transportu zwłok) stanowią jedynie element wchodzący w skład kompleksowej usługi jaką
jest sprzątanie. Z tych teŜ względów dla przedmiotowych usług pomocniczych wina być
zastosowana taka sama stawka podatku VAT jak dla całości przedmiotu zamówienia –
22%. Za przyjęciem wskazanej koncepcji przemawia takŜe Wyrok Zespołu Arbitrów z
dnia 21 czerwca 2006 r. (UZP/ZO/0-1758/06). Podsumowując powyŜszy zarzut, w
świetle przytoczonych okoliczności, wybrany Wykonawca zastosował błędną stawkę
podatku VAT co powoduje, iŜ jego oferta obarczona jest błędem w obliczeniu ceny, który
to błąd nie podlega konwalidacji w myśl przepisów PZP i powinien skutkować
odrzuceniem oferty wybranego Wykonawcy (Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 19 stycznia
2006 r. UZP/ZO/0-99/06,
Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 28 marca 2007 r.
UZP/ZO/0-315/07). Nie ulega równieŜ wątpliwości, iŜ obowiązek zastosowania
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naleŜytej stawki VAT o prawidłowej wysokości spoczywa na wykonawcy (Wyrok
Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2006 r. UZP/ZO/0-1336/06) Zamawiający jest
natomiast zobowiązany oceniać prawidłowość tej stawki.
IV. Zarzut – złoŜenie oferty z raŜąco niską ceną.
W następnej kolejności wskazuję, iŜ usługa polegająca na kompleksowym
utrzymaniu w czystości pomieszczeń SPSK Nr 1 PAM w Szczecinie dotyczy przede
wszystkim sprzątania i nadaje dominujący charakter całości przedmiotu zamówienia.
Wynika to bezpośrednio z analizy treści SIWZ. Prawidłowe zrealizowanie tej usługi
wymaga zatem przeznaczenia nań odpowiednich środków finansowych – adekwatnych do
niezwykle rozległego zakresu tego zadania. Tymczasem z oferty wybranego wykonawcy
wynika, iŜ nie jest on wstanie prawidłowo zrealizować przedmiotu zamówienia za
zaoferowaną miesięczną cenę 314.941,71 zł netto. Zamawiający na zadane pytania
dotyczące wysokości kosztów zatrudnienia pismem OS/ZP/53/09/P6 z dnia
27.07.2009r. udzielił odpowiedzi, iŜ sam fundusz wynagrodzeń wynosi obecnie
340.000,00zł miesięcznie. Obecnie usługa sprzątania wykonywana jest przez firmę
zewnętrzną, która przejęła od Zamawiającego pracowników w trybie art. 231 KP wobec
tego oferent wyłoniony w drodze obecnego postępowania przetargowego zobowiązany
będzie do przejęcia pracowników zatrudnionych u dotychczasowego wykonawcy usługi.
Ponadto nowy wykonawca usługi zobowiązany będzie do poniesienia dodatkowych
kosztów za niewykorzystane 32962 godziny urlopu do końca br, wypłaty nagrody
jubileuszowej w 2011r., wypłaty odpraw emerytalnych dla 35 osób-informacje podane w
piśmie wymienionym wyŜej. To świadczy, Ŝe wybrany wykonawca - FH-U „THOMAS”
Tomasz Zelent podał miesięczną cenę oferty netto znacznie poniŜej samych kosztów
zatrudnienia wskazanych przez Zamawiającego, które naleŜy przyjąć za miarodajne i
adekwatne do zakresu zamówienia. W konsekwencji, całkowita wartość oferty wybranego
wykonawcy jest takŜe raŜąco zaniŜona. W tym miejscu naleŜy stanowczo zwrócić uwagę
na fakt, iŜ oprócz kosztów zatrudnienia cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją usługi. Kosztami tymi są między innymi: środki dezynfekcyjne,
środki myjąco-czyszczące, worki na odpady komunalne i skaŜone, pojemniki na odpady
medyczne, sprzęt jednorazowego uŜytku do maceratorów, nakładki na mopy, wózki
transportowe i inny niezbędny sprzęt. Cena oferty obejmuje równieŜ koszty czynszów,
energii, wody, ścieków itp., których zapłaty Ŝąda Zamawiający. Mając na uwadze
powyŜsze, naleŜy stwierdzić iŜ cena zaoferowana przez wybranego wykonawcę za
realizację zamówienia jest ceną nierealną i naleŜy ją uznać za raŜąco niską co
uzasadniałoby odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 PZP.
Ustawodawca nie wprowadził wprawdzie definicji pojęcia raŜąco niskiej ceny jako
przesłanki odrzucenia oferty jednakŜe wskazał, iŜ punktem odniesienia jest wartość
przedmiotu zamówienia. ZwaŜywszy na cel komentowanego przepisu, za ofertę
zawierającą raŜąco niską cenę naleŜy uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w
porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę odbiegającą od
cen przyjętych wskazującą na fakt wykonania zamówienia poniŜej kosztów wytworzenia
przedmiotu zamówienia. Skutkiem stwierdzenia powyŜszych nieprawidłowości w ofercie
FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent winno być zastosowanie art. 90 ust. 1 PZP, zgodnie z
którym Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do
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przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny. Zamawiający błędnie zaniechał zwrócenia się do wybranego wykonawcy o
złoŜenie wyjaśnień tym bardziej Ŝe zwrócił się o to do innych wykonawców biorących
udział w przetargu, w konsekwencji czego ich oferty zostały odrzucone.
V. Zarzut – brak oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 2 PZP,
co do podwykonawców
Oferta FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent jest w przekonaniu Protestującego
obarczona takŜe wadą, która moŜe w efekcie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP a nawet wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 PZP i uznaniem jego oferty za odrzuconą w myśl przepisu
art. 24 ust. 4 PZP. W rozdziale I pkt. 4 pdpkt. 2.2.3 SIWZ Zamawiający zaŜądał od
wykonawców wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom wg oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W
przedmiotowym załączniku, wykonawca wskazał iŜ firma F.H.U. THOMAS Sp. z o.o. w
Mierzynie wykona „część usług związanych z utrzymaniem czystości.” Biorąc pod uwagę bardzo
precyzyjny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony przez Zamawiającego w SIWZ
naleŜy stwierdzić, iŜ przytoczona wyŜej przez FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent
informacja co do zakresu usług powierzonych podwykonawcy ma charakter bardzo
ogólny i przez to nie spełnia wymogu określonego w rozdziale I pkt. 4 pdpkt. 2.2.3 SIWZ.
Zamawiający w sposób wyraźny i jednoznaczny Ŝąda od oferentów wskazania
konkretnych części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć się
podwykonawcy. Wystarczy tylko odnieść się do postanowień zapisu § 1 projektu umowy
aby stwierdzić, iŜ w zakres zamówienia wchodzą następujące części:
2.1. Sprzątanie, utrzymanie czystości i dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych oraz
sprzętu i wyposaŜenia w komórkach organizacyjnych szpitala;
2.2. Dezynsekcja i deratyzacja – wg bieŜących potrzeb Zamawiającego, co najmniej dwa razy w
roku;
2.3. Prowadzenie i pomoc podczas transportu wewnętrznego: chorych, sprzętu i innego
wyposaŜenia;
2.4. Transport bielizny szpitalnej z/do magazynów/jednostek organizacyjnych;
2.5. Organizacja i realizacja dystrybucji bielizny szpitalnej oraz przejęcie odpowiedzialności
materialnej za powierzoną bieliznę;
2.6. Transport, gospodarka odpadami medycznymi i pozostałymi w jednostkach szpitalnych oraz
zbiorczym punkcie gromadzenia odpadów wraz z utrzymaniem czystości i higieny tych punktów;
2.7. Zapewnienie specjalistycznego sprzętu i środków do sprzątania i transportu;
2.8. Zakup preparatów chemicznych do utrzymania czystości, konserwacji, środków
dezynfekujących, worków i pojemników na odpady z ar/MM Strona 65z101 SIWZ Nr
OS/ZP/53/09 – sprzątanie uwzględnieniem przeznaczenia i przyjętej u Zamawiającego
kolorystyki (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);
2.9. Zaopatrywanie wszystkich myjni do mycia narzędzi i sprzętu medycznego w środki
chemiczne i uzdatniające (aktualnie na terenie Szpitala są 3 myjnie);
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2.10. Zaopatrywanie wszystkich maceratorów w niezbędny do ich eksploatacji sprzęt
jednorazowego uŜytku (na dzień sporządzania specyfikacji na terenie obiektów Zamawiającego
jest 17 maceratorów);
2.11. BieŜące zaopatrywanie wejść szpitalnych (wejścia z zewnątrz budynku) w sprawne
technicznie maty i wycieraczki wg wskazań i wymogów Zamawiającego.
2.12. Prowadzenie szatni personelu, szatni pacjentów i odwiedzających wraz z depozytem
odzieŜy chorych;
2.13. Przewóz zwłok i szczątków ludzkich oraz obsługi pomieszczenia pro morte wraz z
wyposaŜeniem.
2.14. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z pacjentem
Enigmatyczne i ogólnikowe oświadczenie wybranego Wykonawcy co do części
zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy winno skłonić Zamawiającego do
wezwania FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent do złoŜenia stosownych wyjaśnień.
Wyjaśnienia te (bądź ich brak) dałoby podstawę do stwierdzenia czy Wykonawca
rzeczywiście posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w konsekwencji czy nie
podlega wykluczeniu z postępowania w myśl przepisu art. 24 ust. 1 pkt. 10 PZP. Wobec
braku potwierdzenia powyŜszych okoliczności w kontekście zapisu Rozdziału I pkt. 4
pdpkt. 2.2.3 SIWZ Zamawiającemu naleŜy zarzucić naruszenie art. 25 ust. 1 w zw. z art.
26 ust. 4 PZP. Oświadczenie Wykonawcy w obecnym brzmieniu pozostaje w ewidentnej
sprzeczności z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w SIWZ co przy braku
złoŜenia stosownych wyjaśnień winno stanowić asumpt do odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.
VI. Podsumowanie protestu
Reasumując, po dokładnej analizie oferty FH-U „THOMAS” Tomasz Zelent naleŜy
stwierdzić, iŜ zachodzi uzasadnione podstawa do odrzucenia przez Zamawiającego
powyŜszej oferty. Z jednej strony oferta zawiera niedopuszczalny błąd w obliczeniu ceny
polegający na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT, z drugiej zaś obarczona
jest wadami które mogą świadczyć o raŜąco zaniŜonej wartości za wykonanie zamówienia
oraz niezgodności jej treści z SIWZ. Z kolei brak reakcji Zamawiającego polegającej na
wezwaniu Wykonawcy do złoŜenia wyjaśnień w odpowiednim trybie świadczy o
naruszeniu przezeń przepisów art. 26 ust. 4 PZP oraz art. 90 ust. 1 PZP i w konsekwencji
naraŜa na niewykonanie usług sprzątania zakładu opieki zdrowotnej na odpowiednim
poziomie i przede wszystkim jakości właściwej dla słuŜby zdrowia, poprzez powierzenie
jej podmiotowi niespełniającemu podstawowych wymogów. Oferta przedstawiona przez
Adama Nowika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Sprzątania WnętrzAdam Nowik jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane przez Zamawiającego w

SIWZ kryteria wyboru.
Wobec powyŜszego wnosi się jak na początku.
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