
Warszawa, dnia 18,04.2014 roku

Prozac Krajowoj Izby Odwotawczej

ul. PostQpu 17a

02-676 WarszawB

Zamawlajacy:

Odwofujqey;

Instytut Lotnlctwa z sledzlba. w Warszawle

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Konsorcjum:

1. PIDIKOM Sp. z o. o, Sp. k. - Llder Konsorcjum
Ul. Augustowka 11G/5

02-981 Warszawa

2. Kapsch Sp. z o.o. - ezlonek Konsorcjum
ui. Poleczki 35

02-822 Warszawa

reprezentowany przez Prezesa Zarzqdu Lidera Konsorcjum umocowanego

Pelnomocnictwem Konsorcjum zata_czonym do oferty oraz umocowaniem

wynikaja.cym z wypisow KRS: Piotr Bukalski

dotyczy: post^powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zam6wiert Publicznych nr

post^powania 34/DU/Z/13 - na dostaw$ kompletnego i dziateja.cego

srodowiska informatycznego wraz z niezb^dnymi szkoleniami w

zakresie jego obstugi oraz serwisem i wsparciem technicznyrrv

ogteczenie o zamowieniu opublikowane w Dzienniku Urz^dowym Unii

Europejskiej 2013 / S 250 - 438468 z dnia 27.01.2013

ODWOdANIE WYKONAWCY

Dziataja.c w imieniu Qdwohjja.cego na zasadzie art. 180 ust 1 w zw. z ust. 2 p. 4 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (dalej: PZP), wnosz§ odwotanie od

niezgodnej z przepisami PZP czynnosci Zamawiajqcego w tocz^cym sî  w trybie przetargu



nieograniczonego poste_powaniu wtrybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy

PZP nr post̂ powania 34/DU/Z/13 - na dostawe. kompletnego i dziaiajacego srodowiska

informatycznego wraz z niezb^dnymi szkoleniarni w zakresie jego obskigi oraz

serwisem i wsparciem technicznym.

Zamawiaja_cemu zarzucam naruaienle:

- art. 89 ust. 1 p. 2 PZP poprzez bezpodstawne dokonanie czynnosci odrzucenia oferty

Qdwotuja_cego w tym postepowaniu;

- art. 89 ust. 1 p. 2 PZP poprzez bezpodstawne niedokonanie odrzucenia oferty

Comtegra Sp. z o.o. wtym post̂ powaniu;

- z ostroznoscl procesowej art. 87 ust. 1 PZP poprzez bezpodstawne niedokonanie

czynnosci wyjasnienia tresci oferty Qdwotujaceao w przypadku ody Zamawiaja_cy

powziaj wa.tpliwosci co do jednoznacznosci tresci za^cznika nr 7 do oferty

Odwotujqcego;

- art. 7 ust. 1 PZP w zwia_zku z art. 8 ust. 1, 2, 3 oraz 96 ust. 3 PZP poprzez zaniechanie

odtajnlenla i udoste,pnlenla w tym poste.powanlu oferty Engave Sp. z o.o. w zakresie

tresci zal^cznika nr 7 do oferty;

- art. 7 ust. 1 PZP poprzez prowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego w sposob niezapewniaja.cy zachowania uczciwej konkurencji oraz rownego

traktowania wykonawcow.

Interes Odwotuja.cego zostat w niniejszym post^powaniu naruszony z uwagi na okolicznosc, ze

ofarta Odwoluiaceno powlnna TO eta ̂  uanana aa ofarta nlcpodlaaalaca odrzucanlu I

najkorrystniejsza. W konsekwencji Odwoluĵ cy rnoze poniesc szkod^ w zwia.zku z

bezpodstawnym nieudzieieniem mu zamowienia publicznego w postepowaniu, ktorego

odwotenie dotyczy i jego interes we wniesieniu niniejszego odwolania jest bezsprzeczny i

posiada on legitymacje. do wniesienia niniejszego srodka ochrony prawnej w rozumieniu art,

179 ust. 1 PZP.

Wskazujac na powyzsze, wnosze o nakazanle Zamawlalacemu:

1) uniewaznienia czynnosci polegaj^cej na odrzuceniu oferty Odwotuja_cego w tym

post^powaniu;

2) uniewaznienia czynnosci polegajqcej na wyborze oferty najkorcystniejszej;
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3) nakazania Zamawiaja_cemu odtajnienia i udost^pnienia oferty Engave Sp. z o.o.

w zakresie tresci zata_cznika nr 7 do oferty;

4) dokonania czynnosci oceny ofiert niepodlegaj^cych odrzuceniu i wyboru oferty

najkorzystniejszej.

Jednoczesnie wnosze. o odtajnienie w toku poste.powania przed Krajowa, Izba.

Odwofawcza. oferty uznanej za najkorzystnlejszq poehodzacej od wykonawcy

Engave Sp. z o. o. w czqsci zawierajacej tresc tabeli stanowiacej zatacznik nr 7 do

SIWZ, kt6rq Wykonawca ten oznaczyt Jako tajemnlee. przedslqblorstwa.

OdwoKjja.cy wiadomosc o okolicznosciach stanowiqcych podstaw^ zbzenia odwotenia powzia,t

w dniu 9.04.2014 roku. Uwzgl̂ dniaĵ c powyzsze, termin na wniesienie niniejszego odwotenia,

o ktorym mowa w art. 182 ust 1 p. 1 PZP, uptywa w dniu 19.04.2014 roku i zostat dochowany.

Kopia odwotanla zosta^o przekozano Zcmawiajqcemu w dniu 18.04.2014 roku z zachowaniem

terming o ktorym mowa w art. 180 ust. 5 PZP.

UZASADNIENIE
!

I. Stan faktyczny sprawy

Zamawiajgcy prowadzif post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zam6wiert Publicznych nr post^powania

34/DU/Z/13 — na dostawf kompletnego i dzialaĵ cego srodowiska informatycznego wraz

z niezb^dnymi szkoleniami w zakresie jego obstugi oraz serwisem i wsparciem

technicsnym. Na swiadczenie wykonawcy miaty bi^ sktadac; dostawa komp/etnego i

dzlafefycego srodowiska informatycznego wraz z niezbqdnymi szkoleniami w zakrosle jego

obslugi oraz serwisem i wsparciem technicznym. Zakres przedmlotu zamowienia obejmuje:

1. dostawa, montez, instalacja, konfiguracja, uruchom/enie kompletnego srodowiska

informatycznego (wraz z migracjq danych i usfug z dotychczasowego srodowiska) oraz

przeprowadzenie niezb^dnych szkoleri,

2. wykonanie dokumentacjipowykonawczej,
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3. swiadczenie ustug serwisu gwarancyjnego i wsparcla technicznego oraz zapewn/enie

aktualnosci i dqgfosd licencji / subskrypcji.

- (zgodnie z trescia. specyfikacji istotnych warunkow zamowienia).

Zamawiajqcy wymagaf, aby Wykonawca wypetntf tabel? stanowi^cq zata_cznik nr 7 do SIWZ.

W 4 kolumnie tabeli Zamawiaja.cy wymagat podania ,,Proponowanego rozwiazania (sprzet,

marka, model ftp. Informacje)."
\y dokonat czynnosci odrzucenia oferty Odwotujgcego z nast^pujgcym

uzasadnieniem: i

„ W wymaganym zafyczniku nr 7 do SIWZ Wykonawca zobowiqzany byf wpisac proponowane

rozwigzanie; sprzet, marka, model, Itp, informacje oznaczajqce wszelkle inne Informacje

ixchniczne pozwafajqce jednoznacznic zidentyfikQwac proponowanc rvzwiqzanh.

Zaproponowane przez konsorcjum Pidikom/Kapsch oraz firmy Comarch i Decsoft rozwiazania

sprzetowe zawarte w zafyczniku nr 7 w kolumnie "Proponowane rozwiqzanie sprzqtowe

(sprzqt, marka, model itp informacje)" nie zawierajq informacjl pozwalajacych jednoznacznie

okreslic, czy dane rozwiazanie spefni wymaganla zamawiajqcego wyszczegofnione w kolumnie

"Wymagania szczegotowe" wzafyczniku nr 7. Podanie jedynie modelu bazowego urzadzenia

jest informacje niewystarczajgcz do oceny oferty pod k$tem zgodnosci z wymaganiami

zamaw'mja.cego. Wzwia,zku zpowyzszym oferty zhzone przez konsorcjum Pidikom/Kapsch

oraz firmy Comarch i Decsoft nie odpowiadajq tresci SIWZ."

[dowtid: tretf specyflkacjf istotnych warunkdw zamdwfen/a; ogfoszenle o wynlku

postqpowania przetargowego z dnia 9.04.2014]

Odwotuja_cy ztozyf oferty, w ktorej w zal-^czniku nr 7 w tabeli w kolumnie nr 4 zostaty podane

wszystkie wymagane przez Zamawiaja,cego parametry tj. sprz^t, rnarka, model, itp.

informacje.

Dla przyktadu fragment oferty w zakresie ruterow brzegowych;
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[aow6d: oferra Qdwotufacego]

Udzial1 w post^powaniu przetargowym wzi^to 6 wykonawcow, 2 wykonawcow wezwano do

uzupetnienia dokumentow, 1 wykonawc^ wezwano do ztozenia wyjasnien, 1 wykonawca

zostal wykluczony z post̂ powania, odrzucone zostafy 3 oferty. Najkorzystniejsza. cenowo

oferte. ztozyt Odwoiujgcy. Jedyng mieszczgcg sie. w budzecie przewidzianym przez

Zamawiaĵ cego.

Po upfywie terminu sktedania ofert i dodatkowych terminow uzupelnienia dokumentacji

ofertowych, plsmem z dnla 9,04,14 roku {ogfaszenle o wyntku post^powanla przetargowego)

Zamawiaj^cy poinformowat Odwoluja.cego o odrzuceniu jego oferty.

Pismem z dnia 10.04.14 Odwolujqcy zwrociJ sie, do Zamawiaja.cego w sprawie wgladu do ofert

innych wykonawcow. Pismem z dnia 15.04.14 roku Zamawiaja_cy zaprosif Odwolujgcy do

wgladu do ofert wyznaczajac wgla_d na dzieri 16.04.14 roku o godz. 12.00.

W toku badania dokumentacji postepowania OdwoJujacy powzi^f wiadomosc, ii oferta uznana

za najkorzystniejsza, pochodzqca od wykonawcy Engave Sp. z o. o. zawiera tresc tabeli



p.uo

stanowia_cej zata_cznik nr 7 do SIWZ, ktora. Wykonawca ten oznaczyt jako tajemnice^

przedsiebiorstwa.

[daw6d: ogtoszenle o wyniku postqpowania przetargowego; pisma Qdwotuja_cego,

pisma Zamawiajqcego, dokumentacja postqpowania o udzielenie zamdwien/a

publicznego]

II. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 p. 2 PZP poprzez bezpodstawne

dokonanle czynnogel odrzucenla oferty Odwotujacego

Zamawiajqcy dokonaf czynnosci odrzucenia oferty Odwofujqcego z post̂ powania z

ewidentnym naruszeniem art. 89 ust. 1 p. 2 PZP. Zamawiaja_cy uznaf bowiemr ze

ffZaproponQwane przez konsorcjum Picfikom/Kapsch oraz firmy Comarch I Decsofk rozwfa.zanla

sprxftowe zawarte w zafqczniku nr 7 w ko/umnic "Proponowsne rvzwiqzpnie sprz^towc

(sprztf, marka, model Itp informacje)" nie zawierajq informacjipozwalajqcych jednoznacznie

okresllCf czy dane rozwlazanle spefni wymagania zamawi^cego wyszczegolnione w kolumnie

'Wymagania szczegotowe" w zafyczniku nr 7. Podanle fedvnte tnodelu bazoweao

urzadzenia test Informacla nlewvstartzalaca do ocenv ofertv nod katem zaadno&cl

z WYmaqaniami zamawiaiqceao."

Zgodnie z brzmieniem wspomnianego art. 89 ust. 1 p. 2 PZP zamawiajgcy odrzuca oferte,

jezeli jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowieniaf

z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Tymczasem tre&S oferty Odwohjjgcego odpowiada tresci specyfikacji Istotnych warunkow

zamowienia.

Po pierwsze, Qdwo*uja,cy ztozyt oferte, w ktorej w zafa_cznikii nr 7 w tabeli w kolumnie nr 4

zostaty podane wszystkie wymagane przez Zamawiaj^cego parametry proponowanego

rozwigzania (sprz t̂, marka, model itp. informacje). W szczegolnosci Odworuĵ cy okreslit model

urzadzenia poprzez podanie j'ego nazwy wtasnej oraz numeru zgodnego z oznaczeniem

preyĵ tym przez producenta. Dla pr^yktadu ruter brzegowy - model: Juniper MX 480.
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Po drugie, podane przez QdwoJuja_cego numery przy okresleniu rnodeiu urzgdzenia zgodne

z oznaczeniem przyjqtym przez producenta stanowia_ informacja_ wystarczaja,ca_ do oceny oferty

pod ka,tem zgodnosci z wymaganiami zamawiajqcego, bowiem juz taka informacja umozliwia

zweryfikowane czy oferowany sprzet spefnia oczekiwane wymagania funkcjonalne.

Po trzecie, niezaleznie od powyzszego, sporzqdzona przez Zamawiajqcego specyfikacja

istotnych warunkow zamowienia nie zawierate zadnych informacji, ktore mogfyby si§ okazac

dodatkowo szczegolnie wymagane przez Zamawiajqcego w ramach ,,itp. informacj!' [cytat z

nagfowka kolumny 4 SIWZ] na etapie przygotowywania oferty przez Qdwotujqcego.

W szczegdlnosci Zamawiaja_cy nie okreslit jaki stopieri szczegobwosci Jtp. informacjf' na

temat odpowiedniego modelu moglby bye dla Zamawiajqcego satysfakcjonujqcy w zakresie

oceny zgodnosci zaoferowanego rozwi^zania 2 wymaganiami Zamawiaj^cego.

[dvwod; oferto Qdwoktjqcego, specyfikacja fstotnych warunkaw zamowienia]

III. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 p. 2 PZP poprzez bezpodstawne

nledokonanle odrzucenla oferty Comtegra Sp. z o.o.

Odwolujqcy wskazuje, ze oferta Comtegra Sp. z o.o. bezzasadnie nie zostata odrzucona,

bowiem w odniesieniu do niej powinien byt znalezc zastosowania przepis art. 89 ust. 1 p. 2

PZP nakazujgcy odrzucenie oferty nie speiniajgcej wymagari wskazanych w specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia.

W Zafqczniku nr 9 SIWZ Zamawiajqcy wymagat w 9.3.9.2 ,,Wymagania szczegotowe

System zabudowy Infrastruktury IT z szafaml typu rack 19 - call"; System kontroll dostepu

(SKD) w postaci sterowanego i monitorowanego elektrozaczepu .

Tymczasem oferta Comtegra Sp. z o.o. poprzez zastosowanie szaf NetBAY S2 42U Standard

Rack nie spetnia wymagania Zamawiaj^cego poprzez niespefnienie wymagan siwz w zakresie

systemu kontroli doste^pu (SKD) sterowanego i monitorowanego elektrozaczepu.

Nalezy wekazac ponadto, ze oferta Comtegra Sp. z o.o. nie spetnieriia wymagania w zakresie

liczby w^zfow klastra obliczeniowego HPC bowiem minimalna liczba sztuk wymaga na przez

zamawlaj^cego to 16 natomlast zaoferowana 2.

FEEZES
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[dowod: oferta Comtegra Sp. zo.o.f specyfikacja istotnych warunkow zamowienia]

W ZaJgczniku nr 9 SIW2 Zamawiajgcy wymagat w 9.3.16.3 ^Specyfikacja szczegofowa -

system wirtualizacji senwerowej" aby dia 8 serwerow 16 procesorow dostarczyc licencje dia

samego SCO w ilosci min. S licencji windows serwer datacenter oraz dodatkowe licencje

zgodnie z wymaganiem; Microsoft Windows Serwer 2012 datacenter na 2CPU oraz 4 licencje

Microsoft windows Server 2012 standard na 2CPU.

Nalezy wskazac natomiast, ze oferta Comtegra Sp. z o.o. nie spelnienia wymagania w ww.

zakresie. Wykonawca ten oferuje bowiem tylko licencje dodatkowe, brak zas w ofercie tego

wykonawcy licencji dia samego SCO to jest co najmniej 8 licencji windows serwer datacenter.

PKEZ
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[dowod: oferta Comtegra Sp. z Q.Q., specyfikacja istotnych warunkow zamowienia]

IV, Zarzut naruszenia art 87 ust 1 PZP poprzez bezpodstawne niedokonanie

czynnosci wyjasnienia tresci oferty Odwofujqcego w przypadku gdy

Zamawlajqcy powzlqt wqtpllwo£el co do tre^cl zatqcznlka nr 7 do oferty

Odwoftijacego

Zamawiajqcy uznat7 ze ..Zaproponowane przez konsorcjum Pidikom/Kapsch oraz firmy

Comarch / Decsoft rozwi^zania sprz$towe zawarte w zafyczniku nr 7 w kolumnie

"Prooonowane rozwiazante sprzetowe fsorzet, marka, model ftp informacleY' nie zawierala

Informacii oozwalaiacvch fednoznacznle okreslic. czv dane rozwiazanie soeini wvmaaanfa

zarnawiaiqcego wvszczegolnione w kolumnie "Wvmaaania szczegohwe " w zafyczniku nr 7.

PRBZ-ES 2 iDU
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W okresie, o ktorym mowa w art. 87 ust. 1 zamawiajacy moze za_dac od wykonawcow

wyjasnien odnosza_cych sie do tresci ztozonych ofert. Mozliwosc, o ktorej mowa, przeradza sie

wrecz w obowi^zek, gdy oferta zawiera poetanowienia niojasna, sprzeczne lub gdy j«j

nte da sie. jednoznacznle I stanowczo wywle£6 bez udzlatu wykonawcy.

W jednomyslnej ocenie doktryny przedmiotu oraz judykatury sqdow powszechnych i Krajowej

Izby Odwotawczej, ,,z przepisu wynikabby, ze jest to uprawnienie zamawiajacego, Jednakze

wiele wyrokow zespolow arbitrow wskazuje, ze zaniechanie przez zamawiajqcego

tego trybu poste.powanla rektyflkacyjnego, w sytuacjl gdy takle watpllwo&l

Istnlaly, moze by6 uznane za naruszenle przepls6w post^powanla (zob. np. wyrok

KIO UZP z 5 listopada 2009 r.r KIO/UZP 1443/09, LexPolonica nr 2259426,

LexlaNexIs nr 2259426; wyrak KIO UZP z 2 llstopada 2009 r., KIO/UZP 1327/09,

LexPolonica nr 2304795, LexisNexis nr 2304795)." [w: ,,Prawo zamowien publicznych.

Komentarz" Janda Pawef, Pekzynski Piotr, Babiarz Stefan, Czarnik Zbigniew

Autor komentarza do dz. II roz. 4 art. 87: Babiarz Stefan]

Z uwagi na fakt, ze oferta Odwofujgcego nie podlegate odrzuceniu, a jedynie budzita ona

u Zamawiaja_cego wajpliwosci co do jej jednoznacznosci Zamawiajacy zobowia_zany by* do

zastosowania art. 87 ust. 1 PZP i wezwania Odwotujqcego do wyjasnienia tresci Za^cznika nr

7.

Zarnawiaja,cy za.da bowiem wyjasnien w celu usuniecia wajpliwosci i stworzenia podstawy ba_dz

do naprawienia takiej oferty bqdz do jej odrzucenia lub wykluczenia wykonawcy z procesu.

Podkreslic przy tym nalezy, ze za.dania zamawiaj^cego, w ramach postepowania naprawczego,

powinny byd adekwatne do stopnla wadllwos"cl zar6wno o^wladczert lub dokumentbw.

V. Zarzut naruszenia art. 7 ust 1 PZP w zwiazku z art. 8 ust. 1, 2, 3 oraz 96

ust. 3 PZP poprzez zaniechanie odtajnlenla oferty Engave Sp. z o.o. w tym

postqpowaniu w zakresie tresci zalajcznika nr 7 do oferty

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez

tajemnic^ przedsî bioretwa rozumie sî  nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadaja.ee

in
10



wartosc gospodarcza,, co do ktorych przedsie.biorca podjg_f niezbe_dne dziatania w celu

zachowania ich poufhosci.

Zgodnie z Uchwatq Sa_du Najwyzszego z dnia 21 pazdziernika 2005 r., Ill CZP

74/05 ,,przesa,dzenle skutecznoicl dokonanego przez oferenta zastrzezenia zakazu

udostQpniania informacji, uznanych przez niego za stanowiqce tajemnicq

przedslqblorstwa w rozumlenlu przepls6w wskazanych w art. 96 ust 4 zdanle

pierwsze P r.z.p., zalezy od wyniku dokonanej przez zamawiajqcego weryfikacji

prawdzlwo£cl stanowlska oferenta odno^nle do charakteru (statusu) tych

Infortnacjr.

Co istotne Weryfikacja nie moze ogranicsac sî  jedynie do wezwania Wykonawcow w celu

udzielenia podstaw, ktore legty u podstaw decyzji o zastrzezeniu. Konieczna jest szczegobwa

analizo i ocena przedstowionych prrez wykonawcow przestanek pod kqtem ich kwalifikacji do

przestenek ustawowych umozlwiaĵ cych zakwalifikowanie poszczegolnych informacji jako

tajemnicy przedsi^biorstwa.

Powyzsze potwierdza ugruntowanie orzecznictwo, i tak przyktedowo w Wyroku z dnia 18

stycznia 2012 r,, sygn. akt KIO 59/12 stwierdza sie, iz ffzamawiaj3cy powinien dokonac analizy

prawidtowosci zastrzezenia pewnych informacji z oferty jako tajemnicy przedsiebiorstwa nie

tylko analiziVQC okreshny dokumenty jako catosc, ale jego poszczegolne zwroty czy

wyliczenia, ktore moga. stanowic tajemnice przedsiebiorstwa (..,}. Tym samym w danym

dokumencie oferty mogq zostac utajnione tylko okreslone jego czqsci stanow/qce fragment

danego dokumentu"

Tymczasem Zamawiajqcy zaniechat odtajnienia zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa.

W konsekwencji, Odwotujqcy podwaza zasadnosc zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa w

oferty Engave Sp. z o.o. w zakresie tresci zatgcznika nr 7 do oferty.

W ocenie Odwofuĵ cego nie istnieje podstawa do utajnienia tresci zal̂ cznika nr 7 do oferty, w

ktorym naiezate zamiescic w kolumnie nr 4 wymagane przez Zamawiaj^cego parametry tj.

sprz^t, marka, model, itp. informacje. Nalezy wskazac, iz z uwagi na przedmiot zamowienia

zaoferowane mog^ byd Jedynie produkty standardowe pochodz^ce od wlelu

PKS^-ft



dostawcow/producentow. Uwzgle.dniaja_c przedmiot zamowienia oraz wszystkie elementy

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia nalezy zaznaczyc, iz wymagany przez

Zamawiaj^cego sprz$t oraz oprogramowanie to standardowe i typowe rozwiqzania

technologiczne. Tym samym dostarczane w ramach postepowania produkty standardowe

sprz^tu i oprograrnowania nalezy traktowa jako ogdlnie dost^pne na rynk.ii.

Oceniajac szczegotowo wszystkie wymagania Zamawiajacego zarowno ilosdowe, jak

i funkcjonaine nalezy wnioskowac, iz od wykonawcow w niniejszyrn poste.powaniu wymagane

sg_ jedynie standardowe rozwia_zania dostepne powszechnie na rynku w ofercie wielu

dostawcow. Informacje o nich sa_ ogolnodoste.pne dotyczq bowiem produktow standardowych,

niewymagaj^cych modyfikacji i sq podawane do publicznej wiadomosci.

Informacje powyzsze nie mega, stanowic tajemnicy przedsi^biorstwa i Zamawiaj^cy winien

dokonac odtajnienia tresci zahjcznika nr 7 do oferty wykonawcy Comtegra Sp. z o. o, o.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 PZP w zwia.zku z art. 8 ust. 1, 2, 3 oraz 96 ust. 3 PZP poprzez

zaniechanie odtajnienia oferty Engave Sp. z o.o. w tym postepowaniu w zakresie tresci

zatqcznika nr 7 do oferty jest zatem zasadny.

VI. Zarzut naruszenia art. 7 ust 1 PZP poprzez prowadzenle postqpowanla o

udzlelenle zam6wlenla publlcznego w spos6b nlezapewnlajqcy zachowanla

UCZCIWQJ konkuroncji oraz rown«go traktowania wykonawcow

Udziat w post̂ powaniu przetargowym wzi^ta 6 wykonawcow, 2 wykonawcow wezwano do

uzupetnienia dokumentow, 1 wykonawcy wezwano do ztozenia wyja^nien, 1 wykonawca

zostaf wykluczony z post^powania, odrzucone zostaty 3 oferty.

Na podstawie art. 87 ust. 1 PZP do zlozenia wyjasnien zostat wezwany jedynie wykonawca

Comtegra Sp. zo.o..

Zamawiaj^cy wezwal ww. wykonawc^ do ztozenia wyjasnien dotycz^cych cz^sci oferty

zastrzezonej jako tajemnica przedsie.biorstwa, czyli wypetnionej tabeli stanowia.cej zatqcznik nr

7 do oferty tcgo wykonawcy, Wykonawca ztezyf wyjasnienie.
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[dowtid: ogtoszenie o wyniku postqpowania przetargowego; dokumentacja

postqpowania o udzhienie zamowjenfa publicznego]

Zamawiajejcy zaniechat natomiast skierowania podobnego zqdania do Odwotujqcego (por.

zarzut opisany w pkt. IV).

Powyzej opisane wybiorcze kierowanie przez Zamawiaja.cego zqdan o udzielenie wyjasnieri do

wykonawcow swiadczy o naruszeniu przepisu art. 7 ust. 1 PZP, poprzez prowadzenie

poste_powania o udzielenie zamowienia publicznego w sposob niezapewniaja_cy zachowania

uczciwej konkurencji oraz rownego traktowania wykonawcow.

OdwoJujqcy stoi na stanowisku, iz odtajnienie oferty uznanej za najkorzystniejszq

pochodzqcej od wykonawcy En gave Sp. z o. o. w czvpci, w ktdrej znwiera ono treic

tabell stanowlqcej zalqcznlk nr 7 do SZWZ, a kEbraj Wykonawca ten oznaczyt Jako

tajemnicq przedsi^biorstwa jest konieczne bowiem Odwoluj^cy jest zdaniaf ze w

Jej tre^cl znajdujq sl̂  Informacje nlezgodne ze specyflkacjq Isrotnych warunkbw

zam6wlenla, Zdanlem odwofujqcego zar6wno wykonawca Engave Sp. z o. o. jak I

Compegra Sp. z o. o. dysponujq ^wktedeni" do oferty pochodzqcym od tego

samego dostawcy/ dystrybutora wl^c z duzym prawdopodobleristwem mozna

zafozyc, iz ww. (por. zarzut opisany w pkt. Ill) btqdy wykazane przez

Odwohijqcego w ofercie Comtegra Sp. z o, o./ skutkujqce niezgodnoscî  tej oferty

ze specyflkacjq Istotnych warunk6w zam6wlenla pojawlajq al̂  tokte w ofercie

Engave Sp. z o. o..

W analizowanej sytuacji, Zamawiaj^cy powinien by! dokonac merytorycznej oceny oferty

Odwoluĵ cego i wyboru tejze oferty jako najkorzystniejszej (ewentualnie za.dac od

Odwotujgcego wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonej oferty co Odwotuja_cy podnosi z

ostroznosci procesowej i nast̂ pnie dokonac merytorycznej oceny oferty Odwotujqcego i

wyboru tejze oferty jako najkorzystniejszej).

Z uwagi na powyzsze, odwotemie jako zaeadne powinno zostac w calosci uwzgl^dnione.
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Za Qdwofuja_cego -peJnomocnik

Piotr Bukalski

Prezes 2arz^du Pidikom Sp. z o.o.

komplementariusza Pidikom Sp. z o.o. s.k.

., f

August6wka 11G/5
02-981 Warezawair
NIP: 521 3040080

Zafyczniki:

1. oryginaJpefaomocnictwa wrazzdowodem uiszczenia opfaty skarbowej;

2. odp/s 2 Krajowego Rejestru S^dowego Qdwafujqcego (informacja odpowiadajqca

odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsie.biorcow);

3. potwieretzenie dorqczenio kopii odwofanie Zamowfojqccmu;

4. potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwofanta w kwocie 15.000 ztotych;

5. kopiapismaZamawjafecegozdn'm 9.04.14
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