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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/42/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  na  usługę serwisowania respiratorów Drager   

 dla   SPZOZ Sanok  

Pytanie nr 1  - dot.   kryteriów oceny ofert – autoryzacji:  

Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  w
ramach kryteriów oceny ofert w punkcie,  w którym Zamawiający ocenia posiadanie przez
Wykonawcę autoryzacji  także  Wykonawców jej  nie  posiadających,  ale  posiadających nw.
dokumenty?  Niniejszy  wniosek  uzasadniamy  okolicznościami  z  których  wynika,  że  na
gruncie  obowiązujących  przepisów  oraz  standardów  prawa  zamówień  publicznych  tego
rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość
wykonania  przeglądu  wg.  tych  samych  standardów  co  autoryzowany  przedstawiciel
producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm PN-EN
ISO  9001:2009  oraz  PN-EN  ISO  9001:2015  a  także  PN-EN  ISO  13485:2012,  personel
posiadający  wieloletnie  doświadczenie  praktyczne  oraz  specjalistyczne  (udokumentowane)
wyksztalcenie  i  przeszkolenie,  jak również bezpośredni  dostęp do materiałów oraz części
zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania
zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas kryteriów oceny ofert i
ocenę  wykonawców,  którzy  posiadają  wdrożony  i  certyfikowany w  strukturach  swej
działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-
EN  ISO  13485:2012,  uprawnienia  SEP  (Kategoria  „E”,  „D”)  certyfikaty  ze  szkoleń
wystawione  także  przez  inne  podmioty  niż  producent.  Jednocześnie,  za  pośrednictwem
niniejszego wniosku przypominamy, że stosownie do postanowień art. 91 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  specyfikacji  równocześnie  informując  iż
dopuszcza składanie ofert przez podmioty nie posiadające autoryzacji. 
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