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fax. (034) 324-31-30

Do(l'c:,y; POs!(~powania 0 udzielenie zamowicnia publicznego na zakup i dostawa sprz{'tu komputerowego,

akcesoriow komputerowych i urzl!dzeii wspomagajl!cych dla Powiatowego

Urz~du

Pracy w

Cz~stochowie.

PROTEST
Na podstawa art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

0

zamowieniach publicznych. Prawo

zamowicn publicznych (Dz. U. Z 2004 r. 1'\r 19, poz. 177, Dz. U. :: 2006 r. Nr 164. poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i
Nr'227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). wnosimy protest na czynnosci
post~powania 0

Zamawiaj'tcego. Protest dotyczy czynnosci Zamawiaj'lcego dokonanych w toku

udzielcnic

zamowienia publiczncgo na zakup i dostawa sprz{'tu komputerowego, akcesoriow komputel'owych i urzl!dzeii
wspomagajl!cych dla Powilltowego Urz{'du Prllcy w Cz{,stochowie, w trybic przetargu nieograniczonego.
Stosownic do art. 180 ust. 8 wyjasniamy. ii: firma ACOM SPJ. rna interes prawny w rozstrzygnictciu
protestu zgodnie z z'ldaniami zawartymi w niniejszym pismie. bowiem SI\VZ w obeenej postaci eliminuje
Protestuj'lcego z

post~powania 0

udzielenie zamowienia publiczncgo i tym samym uniemozliwia uzyskanie

zamowienia. Interes prawny Protestuj'lcego, jak slusznie wskazujc orzecznictwo s'ldow powszechnych. musi
doznac uszczerbku w konkretnym przetargu, w ktorym Protestuj'lcy uczcstniezy i musi polega6 na tym, ii: traei
mozliwosc jego wygrania (wyrok SO w Warszawie z dnia 10.04.2003 r., sygn. Akt " Ca 165/03).
W interesie Protestuj'lcego jest

wi~c,

aby zarzuty podniesione w ninicjszym pismie zostaly

uwzgl~dnione.

W opinii Protcstuj'lecgo Zamawiaj'lcy poprzcz sporz'ldzcnie SIWZ w zakrcsic opisu przedmiotu
zamowicnia

ra~co

naruszyl clcmentarnc przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

0

zamowicniach publicznych.

Prawo zamowicn publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19. poz. 177, Dz. U. z 2006 r. Nr 164. poz. 1163. Nr 170. poz.
1217 i Nr 227. poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82. poz. 560), a w szczcgolno5ci:

1
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1. art. 7 ust. 1 i 2 Pzp. poprzez okreslenie przedmiotu zamowienia w sposob nie zapewniaj(lcy
zachowania uczciwej konkurencji oraz rownego traktowania wykonawc6w ubiegaj(lcych

si~ 0

udzielenie

zam6wienia publicznego;
2.

art. 29 ust. 2 Pzp. poprzez okreslenie przedmiotu zamowienia w spos6b utrudniajctcy uczclwa.
konkurencj~;

3. art. 30 ust.

1 Pzp. poprzez okreslcnie przcdmiotu zam6wienia za pomoc(l nieobicktywnych

funkcjonalnosci, a nie za pomoc'l nonn technicznych i jakosciowych.
oraz artykuly przywolanc w uzasadnieniu niniejszego protestu.
Protcstuj'lcy wnosi

zmian~

0

postanowien

Specyfikacji

Istotnych

Warunk6w

Zam6wicnia w

ZAL1CZN1KU NR I DO SPECl'FlKACJl. SZCZEGOlOWY OPIS PRZEDMJOTU ZAMOW1ENIA

Drukarki i urzqdzenie wielofunkcyjne. w zakresie wymagan dotycz'lcych parametrow technicznych urz(ldzen.
pozwalaj'lc na swobodne konkurowanie cen'l i innymi parametrami tcchnicznym wszystkim producentom
drukarek.

UZASADNIENIE

Protestuj'lcy stwicrdzil nast«pujqCC nieprawidlo\\"osci
oferowane urz'Idzcnia

W

opisie parametrow technicznych Jakie musz'I spc/niac

ZAL1CZNIK NR 1 DO SPECYFlKACJI. SZCZECOlOWY OPIS PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA - Drukarki i urzqdzenie wielofunkcyjne, w zakrcsie wymagan dotyczqcych paramctrow
technicznych urz'ldzcn. Paramelry technicznc przcdstawione jako wymogi minimalne Sq niezgodne z zasad'l wyrazon'l w
art. 7 ust.I i art. 29 us!. 2 ustawy. zgodnie z kt6rq Zamawiajqcemu nie wolno okreslac przedmiotu zamowienia w sposob.

klory moglby utrudniac uczciw'l

konkurcl1(;i~.

Postanowicnia SIWZ preferujq produkty konkretnej firmy tj. fim1Y

Hewlett-Packard, ktorej przedstawicielem na terenie Polski jest Hewlett-Packard Sp. :

0.0.

z siedzib'l w Warszawic. przy

ul. Szturmowej 2A.

W SIWZ

tcchniczne preferuj'l produkty finny Hewlett-Packard. oferujqcych w\\' urzqdzcnia.

skutecznie climinujqc z udzialu \\

POSl~powaniu

0

udzielenie zam6wicnia publicznego wielu rcnomowanych

produccntow drukarek, uniemoz.liwiajqc im uzyskanie zam6wienia.
Zamawiajqcy razqco naruszyl clemenlarne przcpisy ustaV\') z dnia 29 slycznia 2004 r.
publicznych Pzp. unicmozliwiajqc swobodne konkurowanie cenq

0

zam6wieniach

innymi paramelrami technicznymi innym

produccntom drukarek Ia.<;erowych. Takic ustalcnic wymagan zamawianych produkt6w. skulkujc tym. iz nic
mozliwc dokonanic wyboru ofcrt;

n'likorzystnicjsz~i

V\' rozumieniu ustaw) Pzp.
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W swietle powvzszego z<tdamv:
Dopuszczenia do udzialu w przetargu na rownych warunkach poprzcz zmian;; minimalnych. wymaganych paramctrow
Icchnicznych SIWZ. innych producenlow sprzf;!!u biurowcgo oprocz firmy Hewlett-Packard, zgodnie z ustawq Pzp.tj.
poprzez zmiany zapisow SIWZ na:

3x
I. Drukarka laserowa kolorowa HP Color Laser Jet CP2025dn lub rownowazna drukarka laserowa posiadajqca co
najmniej nast~pujqce parametry:
Druk w kolorze; Obszar zastosowan: biurowy;
Szybkosc druku (mono) min: 20 str.lmin.; Szybkosc druku (kolor) min: 20 str.lmin.; Maks. rozmiar nosnika: A4:
Rozdzielczosc w pionie (mono) min: 600 dpi: Rozdzielczosc w poziomie (mono) min: 600 dpi: Rozdzielczosc w
pionie (kolorl min: 600 dpi; RozdzieJczosc w poziomie (kolor) min: 600 dpi:
Wydajnosc min: 40000 str.imies.: Gramatura papieru: min 60 max 176 g/m2 ; Pojemnosc pod~inikow papieru min:
50+250 szt.;
Pojemnosc tacy odbiorczej min: - 100 5zt Maks. pojemnosc podajnikow min: 550 szt .• Zainstalowana pami~c min: 64 MB: Pr~dkosc procesora min:
500MHz j.
Zlqcza zewn~trzne: USB 2.0, kart a Ethernet 10/1 OOBaseTx: Obslugiwane j~zyki drukarek: PCL 5e. PCL 6:
Emulacje: PostScript Level 3;
Wymiary maksymalne: - szerokosc 424 mm, gl~bokosc 416 mm, waga 25kg. Automatyczny dupleks:
Zawartosc zestawu: przew6d zasil~;qcy. oprogramowanie i sterowniki na CD. podr~czny przewodnik. Komplet
materia16weksploatacyjnych

9x
2. Urzqdzenie wielofunkcyjne laserowe HP Laser Jet M2727nfIub rownowazne urz/ldzenie wielofunkcyjne
posiadajqce co najmniej nast~pujqce parametry:
Biurowe urzqdzenia wielofunkcyjne; Podstawowe funkcje urzqdzenia: Drukarka. Kopiarka. Skaner, Faks:
Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nosnika: A4;
Pr~dkosc procesora min: procesor 266MH2Druk w kolorze: Nie: Szybkosc druku min: 26 str./min.; Czas
wydruku pierwszej strony ponizej 10.0; Zainstalowana pami~c min: 64 MB; Wydajnosc min: 15000 str.!mies.;
Obslugiwane j~zyki drukarek: PCL 6, PCL 5e; Emulacje: PostScript Level 3; lakosc druku (w czerni. tryb normal)
do 1200 x 1200 dpi;: Pojemnosc podajnika papieru min: 300 szt.: Pojemnosc tacy odbiorczej min: 125 szt.; Druk
dwustronny Automatyczny (standardowo); gram.£ura papieru 60 - 163 g/m"; Typ skanera: stolikowy, kolorowy;
Optyczna rozdzielczosc skanowania min: - 600x600dpi; Maksymalna rozdzieJczosc skanowania: interpolowana
19200 dpi; Obszar skanowania: 216 mm x 297 mm; Gl~bia koloru: 24 bit: Skalowanie: 25-400 %; Zlqcze
zewn~trzne: USB 2.0, kart a sieciowa Ethernet lOll OOBaseTx, gniazdo faksu RJ II, wyjscie liniowe RJ II: ADF
(automatyczny podajnik dokumentow) pojemnosc: 50 arkuszy: Szybkosc wysylania danych (Upstream) min: 33,6
kB/s; Pojemnosc pami~ci faksu do 450 stron A4 -; Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows
Server 2003. Dostosowany do systemu Windows Vista. Windows XP Home, Windows XP Media Center,
Windows XP Professional. Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC, Mac OS X 10.3 lub nowszy,
Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6_ HP-UX 10.20, II.x. RED HAT Linux 6.x lub nowszy. SUSE Linux 6.x lub
nowszy. Solaris 2.5x, 2.6. 7, S, 9. 10 (SPARC), AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame_ Terminal
Services: Panel sterowania: 2-wierszowy wyswietlaez tekstowy LCD. przyciski alfanumeryczne. przyciski
nawigacyjne i diody LED; Zuzycie energii: Maksymalnie 48Q.)V (aktywne/drukowanie) -. maksymalnie 16 W
(tryb gotowosci/uspienia); Zawartosc zestawu: Komplet materialow eksploatacyjnych. kabel zasilaj'lcy, instrukcja
uzytkownika. oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel telefoniczny: Szerokosc:500 mm; Wymiary mini maine:
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Glitbokose: - 405 mm; Wysokose: 471mm: Waga nie

wi~cej

niz: 20 kg.

Ix
3. Urzlldzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe HP Color Laser Jet CM2320fxi lub rownowai:ne urzlldzenie
wielofunkcyjne posiadaj'lce co najmniej nast~pujllce parametry:
Druk w kolorze; Obszar zastosowan: biurowy; Szybkose druku (mono) min: 20 str.lmin.: Szybkose druku (kolor)
min: 20 str.lmin.; Maks. rozmiar nosnika: A4; Rozdzielczosc w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczose w
poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczose w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczose w poziomie (kolor)
min: 600 dpi; Wydajnose min: 40000 str.lmies.; Gramatura papieru: co najmniej zakres od 60 do 176 g/m2 ; lIose
podajnikow papieru co najmniej 3; Pojemnosc podajnikow papieru min: 550 szt.; Pojemnose tacy odbiorczej min:
150 szt.; Zainstalowana pami~e min: 160 MB; Prttdkose procesora min: 450 MHz: Zlllcza zewntttrzne: USB 2.0,
karta Ethernet 10/100BaseTx; Obslugiwanej~zyki drukarek: PCL 5c, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3:
Automatyczny dupJeks
Skaner plaski skanujllcy w koJorze rozdzielczose optyczna minimum 1200dpi. zgodnosc z TWAI~ 1,9; ADF
(automatyczny podajnik dokumentow) pojemnose: 50 arkuszy;
Faksowanie Szybkose wysylania danych min: 33,6 kB/s: Pojemnose pamittci faksu co najmniej 250 stron A4;
Obslugiwane systemy operacyjne: Windows 2000. Windows XP, Windows Server 2003. Dostosowany do systemu
Windows Vista, Czytnik kart pami~ci Kolorowy wyswietlacz
_
Wymiary maksymalne: Szerokose: max 500 mm; G1t::bokose: max 537mm; Wysokose: max 800mm Waga nie
wi~cej nii:: 33 kg; Zawartose zestawu: przewod zasilajqcy. oprogramowanie i sterowniki na CD, podr~czny
przewodnik. Komplet materiatow eksploatacyjnych

Zlozenie protestu jest zasadne i celowe. bowiem

odst~pstwo

od wymagan okreslonych w ustawie

stanowi jaskrawe naruszenia zasady rownosci wyrazonej wart. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy. Zamawia.illcy
- niezalemie od swej woli i subiektywnej oceny sytuacji

winien umozliwie swobodne konkurowanie cen'l. i

innymi walorami jakosciowymi produktow.
Protestujllcy wskazuje. ii: przepis art.22 ust.2 ustawy Pzp jednoznacznie wskazuje, i:e Zamawiajqcy
nie moze okreslae warunkow udzialu w
konkurencjtt. Przedmiotowe

post~powanie

post~powaniu

w sposob, ktory mogtby utrudniae uczciWll

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, co w

konsekwencji oznacza zgodnie z art. 39 ustawy Pzp, ze oferty przetargowe moglt skladae wszyscy
zainteresowani Wykonawcy. Zespol Arbitrow w jednym z wyrokow wskazuje. ze zasada rownego
traktowania podmiotow ubiegajllcych

si~ 0

zamowienie publiczne i zasada prowadzenia postttpowania w

sposob gwarantujltcy zachowanie uczciwej konkurencji obejmujllcll wszelkie czynnosci Zamawiajltcego i
dotYCZllCll wszystkich faz

post~powania 0

udzielenie zamowienia publicznego. w tym takZe postanowien

SIWZ (wyrok ZA z 13.06.2006 r., sygn. akt lJZP/ZO/0-1677/06),
Dzialanie Zamawiajllcego wydaje
nieuzasadniona

ch~e

si~

bye nieracjonalne. a przemawiac za nim moze jedynie

wyeliminowania niektorych \Vykonawcow z

Protestujltcy wskazuje na popierajqclt powyzsze stanowisko

uchwal~

post~powania

i

zaw~zenie

ich

kr~gu.

Sqdu NajwyZszego z dnia 18 wrzesnia

2002 r., w ktorym wskazano. ze celem regulacji dotYCZllcych zasady rownoScL konkurencyjnosci i uczciwej
konkurencji jest wyeliminowanie z
elementow,

ktore

mialyby

post~powania 0

udzielenie zamowienia publicznego jakichkolwiek

charakter dyskryminacyjny.

Uznac

na\czy.

ze poslt;:powanic
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n I

prowadzi do w:ylqczcnia okrdlonej katcgorii potencjalnych Wykonawcow lub

dostawc6w bez uzasadnioncj przyczyny (wyrok S1\ z dnia 18.(19.2002 r., sygn. Akt 1JJ CZP 52/02).
W bogatej literaturzc przcdmiotu wskazuje

i7.: Zamawiajqcy powinicn unikac takicgo opisu przcdmiotu

zamowienia ktary wskazywalby na konkretny model ezy producenta. Zachowaniu zasady uczciwej konkurcncji sluzyc
rna zastosowanie obiektywnyeh cech technicznych i jakosciowych (wyrok ZA z 23.08.2005 r., sygn. akt l'ZP/ZO/O
2239/05).

W tym mlC:lsCU nalezy przytoczyc takZe stanowisko Lrz<;:du Zam6wien Publicznych W)TaZonc m.in. w
Informatorze tJZP z ezenna 2001 r, zgodnic z ktorym ..nie jest mozliwe opisanie warunkow i przedmiotu
zamowienia prL}' uiyciu takich danych. ktore

wskaz~'\\'alrby

grup~

na konkretn'l.

wykonawc6w mog'l.c),ch

zrealizowac zam6wienie. eliminuj'l.c tym samym pozostalych, potencjalnych oferentow".
I tu bczwzglf\!dnic nalezy wskazac na linic; orzeczniczq dOlyczqq art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. zgodnic z ktorq
"Opis przedmiotu zamowienia powinien

b~'c

neutraln) i nie

rowniez bezposrednio, ani posrednio uprz)'wilejowywac lub

utrudniaj'l.c~·

uczciwej konkurencji, (... ) nie moie

dysk~'minowac

okreslonych wykonawc6w" (wyrok

KIO z 21.07.2008 r .• sygn. akt KIO/{'ZP 682/08). a laUe. iz ..:\aruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest
opisanie przedmiotu zam6wienia z uzycicm oznaczen wskazujllc),ch na konkretnego producenta,
konkretn~'

wyrob. (... )

dostawc~

albo

Dysk~'minacja w~'konawc(m nast~puje

w sytuacji gdy wymagania dotycz'l.ce przedmiotu

rygo~'styczne,

ie nie s'I. uzasadnione potrzebami zamawiajl\cego.

zamowienia okrcslone w specyfikacji s'I. na tyle

a przy tym ograniczaj'l. kr'l.g wykonawcow zdolnych do wykonania zamowienia" (w)rok KIO z 16.05.2008 r.,
s)gn. akt KIO/CZP ~23/(8).
Ponadto. zgodnie wyrokicm KIO:: 21.05.2008 r., sygn. akt KIO/l'ZP

~~2/08

-,. Kwintesencj~

fundamentalnej zasady neutralnosci opisu przedmiotu zamowienia stan<IW'i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp i zgodnie z
konkurencj~.

nim przedmiotu zam6wienia nie moina opisywac w spos6b, ktory moglby utrudnic uczciw'l.
(... ) Zakazane jest formulowanie warunk6w
post~powaniu

post~powania

uniemoiliwiaj'l.cych swobodny

w celu zlozenia oferty. Oznacza to koniecznosc

wszelkich sformulowan.

ktorc moglyby

wskaz~'wac

eliminacji

na konkretnego

z

dost~p

opisu przedmiotu

wykonawc~,

uprzywilejowan~'

zamowienia

b'l.di tez ktore

eliminowalyby konkretnych wykonawcow uniemozliwiaj'l.c im zlozenic oferty lub powoluj'l.c
ktorej jeden z zainteresowanych wykonawcow bylby bardziej

do udzialu w

si~

na

sytuacj~.

w

od pozostalych, (... )

Stanowisko zamawiajl(cego, ii istniej:t na rynku wykonawcy zdolni zrealizowac zamowienie zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia przygotowanym przez niego, nie przeslldza jeszcze 0 dopuszczalnosci
takiego opisu. Nie moina bowiem przygotowac opisu w taki sposob, aby stanowil on barierf dostfpu
do Postfpowania. II
Opisanie przedmiotu zamowienia w sposob utrudniajqcy uczciwq konkurencjl! jest zgodnie z
orzecznictwem Zespolu Arbitrow, traktowane rowniezjako wada prawna. uniemozliwiajqca zawarcie waznej
umowy (wyrok ZA z 13.09.2005 r., sygn. akt UZP/ZO/O-250S/05). Pozostawienie niezmienionych zapis6w
tresci SIWZ, w zakresie wymaganych parametrow technicznych w konsekwencji spowoduje naruszenie
zas naruszenie to
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na wynik

~

...........

I~"""·V.

ACOM'" Sp.j. Wanda Drzewiecka Artwr Drzewiecki
42-200 Cz~stochowa, AI. Jana Pawla II 106
tel: (034) 368-05-25, 368-05-35
fax: (034) 368-05-25

ACOMI!; Sp.j. Biwro Handlowe:
05-090 Falenty Nowe kfWarszawy
wI. Droga Hrabska 6/20
tel/fax: (022) 720-41-23,24; 720-34-47

business par1ner

TOSHIBA

prowadzonego postftpowania

0

A.iIC'

~

Legendary Reliability'

. .

udzielenie zamowienia pUblicznego. co z kolei jest wystarczaj'lc'l przeslank'l

do stwierdzenia niewaznosci umowy. St'ld Zamawiaj'lcy. chc'lc zapobiec uniewaznieniu post«powania, jako
obarczonego wad,! prawn'! uniemozliwiaj'lcq za\\"arcie waznej umowy. powinien protest uwzgh;dnic i
zmodyfikowac niezgodne z prawem zapisy SIWZ.
Nalezy rowniez nadmienic, iz zgodnie ze stanowiskiem Zespofu Arbitrow (wyrok ZA z 10.11.2006
r., sygn. akt lJZP/ZO/0-2748/06), na Wykonawcy nie spoczywa ci«tar udowodnienia zaistnialcgo faktu
naruszenia zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiaj'lcego - .. Dla poml'a::ellia w drod:e

~'rodkow

ochrony pralfnej nieprawidlowego opisu pr::edmiolll :amowienia nale::}' wska:ac jedynie l1a 1110:::liwosc
ulrudnial1ia

W

len sposob uc:ci11'ej konkurel1cji. 1I)'kol1all:ca nie mils; nalomiasl udowodnic. ::e

::awarle 11' specy{ikacji co do pr:edmiolu :amowiel1ia,

r:ec:yl1'i.~cie

okre.~/el1ia

112 IIc:cillq konkurencj((, uniel11o::liwiajq".

W ocenie Protestuj'lcego Zamawiajqcy jest zobowiqzany do dokonania modyfikacji SIWZ, gdyzjest to
zgodne:: postanowieniami art. 29 ust. 2. stanowi,!cym. IZ .. Przedmiotu, zamowienia nie moina opisywac
konkul'encj~"

w sposob, ktory moglby utl'udniac uczciwll

"Zamawiajllcy przygotowuje i pl'zeprowadza PostfPowanie

ora: art.. 7 ust. J. stanowi'lcym. it
0

udzielenie zamowienia w sposob

zapewniajllcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcow"· SIWZ w
obecnej jej postaci nie gwarantuje zachowania uczciwej konkurencji i w efekcie prowadzi do niekorzystnego
dla Zamawiaj,!cego zakupu.
Protestuj,!cy wnosi

0

uznanie za zasadn'1 przytoczonej wyzej argumentacji i uwzglftdnienie protestu. w

przeciwnym wypadku wniesiemy stosowne odwolanie do

Lrz~du

Zamowien Pub]icznych.

Do 11'iadol11o.fci:
I. Adresat
2. Urz'1d Zamowien Publicznych
3. Ala

~OM

ACOM~ Sp6&a Jawna
(4)
~~~a~
Drzew1ecka Artur Drzewied(
4.<·2,,, \..,zestocl".owa Ai
I
~ ec;:-.., 151497029 . Jana Pawla II 106
.
. NIP 573-23-51-05.5
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