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Informacja o wplynieciu protestu

Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawe artykulów biurowych, papierniczych,
materialów eksploatacyjnych i sprzetu komputerowego do Wojewódzkiego
Urzedu Pracy w Bialymstoku, nr sprawy DA.3211-2/AJ/08

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuje niniejszym, ze w postepowaniu o
udzieleniezamówieniapublicznego- prowadzonegow trybie przetargunieograniczonego-
w czesciI - na dostaweartykulówbiurowych,papierniczychw dniu 12.05.2008rokuwplynal
do Zamawiajacego protest jednego z uczestników przedmiotowego postepowania, którego
kopie przedstawiam w zalaczeniu.

Informuje, iz termin ewentualnego przystapienia do protestu uplywa w dniu
15.05.2008 roku. Wykonawca, który nie przystapi do protestu, nie moze nastepnie wniesc
protestu, powolujac sie na te same okolicznosci.

Jednoczesnie informuje, iz do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestów ulega
zawieszeniu bieg terminu zwiazania oferta.

z powazaniem,
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Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku

uj. Pogodna 22, l 5-354 Bialystok

Dotyczy: DA.3211-2/AJI08.

PROTEST

dotyczacy odrzucenia oferty GRAFIX K. Olszewska - PiotrO\\'ska, M. Tyrala spólki

jawnej z siedzibll w Bialymstoku w postepowaniu o udzielenie zamówienia publiczncgo

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe artykulów biUl'owych,

J}apierniczych. materialów eksploatacyjnych i sprzetu komputerowego w Czesci I

dotyczllcej dostawy artykulów biurowych, papierniczych

Dzialajac w imieniu GRAFlX K. Olszewska - Piotrowska, M. Tyrala spólki

jawnej z siedziba w Bialymstoku skladam protest dotyczacy odrzucenia oferty GRAFIX K.

Olszewska - Piotrowska, M. Tyrala spólki ja\\11cj z siedzib'l w Bialymstoku.

Oprotestowanej czynnosci zarzucam naruszenie:

l) art. 7 usL I i 2 lIst.1\vy7 dnia 29 stycznia 2004 r. - Pra\vo zamówien publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z pózno zm.) statuujacego zasady

równego traktowania wykonawców. jak równiez zasady uczciwej konkurencji poprzez

wykluczenie z postepO\\ania o udzielenie zamówienia Wykonawcy spelniajacego

warunkiwymaganeustawa,jak i postanowieniamiSpecyfikacjiIstotnychWarunków
Zamówienia;

2) art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych poprzez przyjecie, ze tresc oferty

Wykonawcy nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3) art. 89 ust. l pkt 2 ustawy Pni\VOzamówien publicznych poprLez bledne zastosowanie

przepisu pomimo nieistnienia podstawy prawnej do odrzucenia oferty Wykonawcy.

-
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Majac powyzsze na uwadze wnosze o dokonanie ponownej oceny spelnienia przez

Wykonawce wymogów ustawy Prawo zamówien publicznych i postanowien Specyfikacji

Istotnych WarunkÓw Zamó\vienia oraz uwzglednienie jego oferty przy wyborze

najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie

-

Pismemz dnia 5 maja 2008 r., doreczonym dnia 6 maja 2008 r., Wykonawca zostal

poinf()fInowanyo odrzuceniu zlozonej przez niego oferty w zakresie Czesci I zmnó\vienia, tj.

dost<~\vy m1ykulów biurowych, papierniczych. Uzasadniajac swoje rozstrzygniecie

Zamawiajacy stwierdzil, ze zlozona przez Wykonawce oferta nie czyni zadosc wymaganiom

okreslonym w tresci SpecyfIkacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ.

Zamawiajacy zarzucil Wykonawcy brak zgodnosci parametrów zaoferowanego przez

Wykonawce papieru z parametrami wymaganymi trescia SIWZ, okreslonych w Zalaczniku nr

2 w pozycji 88 i 93.

Powstaje jednakze uzasadniona watpliwosc, na jakiej podstawie Zamawiajacy

stwierdzB fakt niezgodnosci parametrów zaoferowanego papieru: Zaoferowane przez

Wykonawce produkty spelniaja bowiem precyzyjnie okreslone przez Zamawiajacego

wymagania. Powyzsze w pelni potwierdzaja posiadane przez Wykonawce ekspertyzy, których

tresc Wykonawca zalacza do niniejszego protestu. Tym samym, jako ze Wykonawca spelnil

wymagania okresJone w SIWZ, ZamawiajC:icynie mial zadnych podstaw do skorzystania z

uprawnienia wynikajacego z art. 89 ust. I pkt 2 umowy Prawa zamówien publicznych i

podjt;cia czynnosci skutkujacych odrzuceniem oferty Wykonawcy. Powolany at1. 89 ust. I pkt

2 ustawy Prawo zamówien publicznych stanowi podstawe do odrzucenia oferty tylko i

wyhlcznie \vówczas, gdy jej tresc nie czyni zadosc tresci specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. W przedmiotowym stanie taktycznym Zamawiajacy opierajac sie () brzmienie

powolanego przepisu uznaL ze zaoferowany papier nie spelnia parametrów okreslonych przez

Zamawiajacego w poz. 88 i 93 SIWZ. Uznanie na podstawie znanych jedynie

Zamawiajacemu kryteriów niespelnienia przez Wykonawce \vymaga6 wynikajacych z SIWZ,

stanowi naruszenie zasad gwaramujc:}cychzachowanie uczciwej konkurencji. Zamawiajacy

pominal bowiem okolicznosc, iz statuowane ustawa Prawo zamówien publicznych powolane

zasady "nie ogral1ic:aj{/ sie jedynie do zachowania przez niego samego zasad uczciwej

konkurencji i takiego okrdlenia przedmiotu i warunków zamówienia. który gwarantl!je ich

przestrzeganie, a takze przeprowadzenia postepowania przetargowego w sposób
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gwarantujacy poszanowanie tych zasad", l Zamawiajacy dokonujac oceny oferty Wykonawcy

i odrzucajac ja pomimo braku ku temu podstaw naruszyl owe zasady, a wobec powyzszego

zadania Wykonawcy calkowicie uzasadnione.

Na marginesie nalezy zwrócic uwage, ze tresc SIWZ budzi istotne watpliwosci w

zakresie okreslenie przedmiotu zamówienia w pkt 88 i 93. Nie istnieja bowiem zadne

uzasadnione przyczyny, dla których Zamawiajacy mialby okreslac parametry papieru \V

sposób wskazujacy na jednego tylko jego producenta. Tymczasem tresc SIWZ w

analizowanym stanie faktycznym wskazuje na naruszenie art. 29 ustawy Prawo zamÓwien

publicznych. "Dokonanie przez zamawiajacego opisu przedmiotu zamÓwienia z pominieciem

cech o@iektywnych przedmiotu swiadczenia i w zamian posluzenie sie zestawem cech

wla.~ciHJ'chwylacznie dla konkrernego wyrobu (produktu. uslugi, technologii itd.) co do
~

zasady zawsze bedzie utrudnia/o uczciwq konkllrencie",- Nadto nalezy zwrócic równiez

uwage na fakt, ze zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez judykature, ..()kre.~fenie

przedmio!li zamÓwienia w taki sposÓb. ze pomijajac nazwe producent" zqlla sie praktycznie

wyrobów ~vlk{) tego producenta jest prawem nicllopm,zczalne, bowiem Iwrusza zasade

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. która zamawiajac,v zobowiazany

jest przestrzegac ",3 W swietle powyzszego pragne zwrócic uwage; ze w niniejszej sprawie

postepowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone sprzecznie z przepisami ustawy Prawo

zamówien publicznych moze byc obarczone sankcja niewaznosci.

Majac powyz~<;zena uwadze wnosze jak na wstepie.

Zalaczniki:
- opinia techniczna dotyczaca papieru Optigraph;
- specyfikacja techniczna Storaenso. - -
IlUk S. Okreg. w Warszawie w wyr. z 09.09.2003 r., V Ca 1477103, ZPO 2004/3110.
, W. Dzicri..anowski, J, Jcrzykowski Jaroslaw, M. Stachowiak, Prawo zamówien publicznych. Komentarz, LEX,
2007, \\-'Yd.III, opubl. w LcxPrcsligc,
) tak lA UlP w wyr. z 19.05.2005, lJZP/lO/0-996/0S. LEX nr 179150,



Oczekiwanie, wg warunków przetargu, spelnienia okreslonego stopnia
zaklejenia, przepuszczalnosci powietrza, scislej grubosci a takze podanie
bardzo waskiego zakresu wilgotnosci bezwzglednej - jako parametrów
drugorzednych lub silnie zawezonych - 5U9-eruje"ustawienie"warunków
przetargu pod okreslony rodzaj papieru.
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Opinia techniczna dotyczaca papieru Kt{}!YRUS
Papier Optigraph jest bezdrzewnym papierem do zastosowan w
powielaczach typu "ksero".
Papiery tego typu spelniac musza okreslone wymagania, z których
najwazniejsze to: gladkosc, bialosc, nieprzezroczystosc i wilgotnosc
bezwzgledna.

Porównujac parametry wymagane w przetargu z parametrami papieru
Optigraph, nalezy stwierdzic, ze wlasnosci tego papieru w pelni
odpowiadaja warunkom przetargu a nawet je przewyzszaja. Papier
Optigraph ma wyzsza gwarantowana nieprzezroczystosc i co
najistotniejsze (dla papierów kserograficznych) zapewnia
zagwarantowanie znacznie nizszej wilgotnosc bezwzglednej (3,8%).
Parametry bialosci i gladkosci zostaly w pelni spelnione w stosunku do
warunków przetargu.

Pozostale parametry podane w warunkach przetargu, maja z punktu
widzenia zastosowania papieru jako papieru ksero i okreslenia jego
wlasnosci, jedynie znaczenie informacyjne. Z tego tez powodu duza czesc
producentów nie podaje lub nawet nie mierzy tych parametrów, jako
majacych mniejsze znaczenie dla oceny przydatnosci papieru jako papieru
kserograficznego.

W konkluzji stwierdzam:
- papier Optigraph spelnia wszystkie wymagania postawione w warunkach
przetargu;
- papier Optigraph jest wysokiej jakosci papierem kserograficznym o
wlasnosciach zgodnych lub przewyzszajacych wymagane przez przetarg
warunki.

. - -

www.papyruS.IJI

Opliaraf Warunki przetargu
Bialosc ClE 161 161

Gladkosc 180 180

Wilgotnosc 3,8-5,0 4.0-4,2

Nieprzezroczvstosc 92 >90 -...-.-



Optigraph

Niniejszo specyfikacjo okresla srednie wartosci wyrobu

Gramatura g/m2
Grubosc w mikronach

Jasnosc ISO 'ro
Bialosc CIE D65

Nieprzezroczystosc %
Gladkosc mi/min

Wilgotnosc %

104

97

16'1

92

180

4,0-4,2

Klaso Bialy bezdrzewny papier ksero
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Zalecone

przeznaczenie

Wielofunkcyjne urzCldzenia biurowe, drukarki i kopiarki (czarno-biale i kolorowe drukarki

laserowe, drukarki atramentowe, kserokopiarki, faksy)

Certyfikaty: Nordycki Labedz (Nordic EnvironmentalLabel) nr 444-001

ISO 9001 97-HEL-AQ-350 .t7 ;,'J:<!~
ISO 14001 97-HEL-AE-009 .(:;'" , ~~.
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