Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wiefi Publicznych
Al, Powstaric6w Wielkopolskich 72,
7O-LLL Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax.466 11 13

SPSK?
szc.zEclN-

Szczecin, 06,05. 20 16 r.

Znak sprawy ZP

l22OlzLlL6

w sprawie: dostawy papieru toaletowego, rqcznik6w papierowych oraz dozownik6w do papieru dla SPSK-2'
POWIADOMIENIE O WPT.YNIECIU ODWOT-ANIA
Na podstawie art, 185 ust, 1 ustawy

z

dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo zam6wieri pubrlicznych (Dz' U. z 2015

r.

poz.2L64) zawiadamiamy,2ew dniu 06.05,2016 r, wplynqla do SPSK-2 w Szczecinie jako Zamawiajqcego kopia
odwolania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej zlo2ona przezi

Merida Sp. z o.o"
Ul. Karkonoska 59
53-O15 Wroclaw
Oddzial Szczecin
7O-7A4 Szczecin

Ul. Struga 44
Zamawiajqcy, zgodnie z art. 185 ust, 1 ustawy Prawo zam6wie6 publicznych, wzywil Wykonawc6w do wziqcia
udzialu w postqpowaniu odwolawczym.
Zgodnie z art, 185 ust. 2 Wykonawca mo,Ze zglosic przystqpienie do postqpowania odwolawczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwolania, wskilzujEc stronq, do kt6rej przystQpuje i interes w uzyskaniu rozstrzygniqcia
pisemnej
na korzy$i strony, do kt6rej przystqpuje, Zg{oszenie przystqpienia dorqcza siq Prezesowi Izby w formie
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocE wa2nego

albo

kwalifikowanego cer\rfikatu, a jego kopiq przesyla zamawiajqcemu oraz wykonawcy wnorszEcemu odwolanie.

Zgodnie

zar| lB2ust.6 termin

zwiqzaniia ofertqulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przezlzbq orzeczenia,

ria firmvi

Merida Sp. z o.o.
Ul. Karkonoska 59

53-015 Wroclaw
Oddzilal Szczecin

7O-7a4 Szczecin
Ul- Struga 44

DYREKTOR
$amodzielnego Publieznego
Szpitala Kllnicmegs Nr 2 FUM w Szueclnie

Tvrklawtes

Szczeein, dn, 06,05.2016r.

Prezes

Krnjowej Izby Odwolawczej
Postgpu 17a
02-676 Warszawa

{.I1.

Odwoluj4cy:
Merida Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 59
53-015 Wroclaw
Oddzial Szczecin
70-784 Szczecin,

ul. Struga 44,
tel. 91 46 44 875,
fax 91 4644232^
e-rnail: szczecin@merida.com.nI
Zamnwiai1cyt
Samodzielrry Publiczny Szpital Ifliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
AI. Powstarfic6w Wielkopolskich 72
70-l1L Szczecin

Odwolanic

Dzia\ajqc

w imieniu i na rzecz Merida sp, z

pelnomocnictwo w zaN1czeniu

-

o.o.

z

siedzib4

we Wroclawiu

-

na podstawie art, 179 ust,1 oraz art, 180 ust. 1 i 2 ustawy

Prarvo zamowteh publicznych (Dz. U. 22013 r. poz. 907 ze zm.) zwanq dalej ,,ustawq"

lub ,,Pztrr" wnoszg odwolanie od niezgodnych z ustaw4 czynnoSci Zanawiajqcego
podjEtych przez Zamawiaj4cego w toku postgpowania przetargowego na dostawE
papieru toaletowego, rgcznik6w papierowych oraz dozawnik6w, znak sprawy:
zP1220l2ill6,

III,

Informacjg stanowi4c4 podstawg wniesienia odwolania Odwoluj4cy otrzyrnal
02.05.2016 r.

IIL Odwotvj1cy zanucaZanawiaj4cemu

naruszenie nastgpuj4cych przepisilw ustawy:

w

dniu

1) Art, 7 ust, 7 poprzez prowadzenie
n

czciw ej ko nkuren

cj

i

I\/

IY

dnej

z, tr

e(;ciq

sp

i

spos6b Lraruszaj4cy zasady

awc6w,

poprzez niesluszne odrzucenie oferty Oclwolujqcego jako

ecyfi kacj

i i s totnych

w

Odwolujqcy wnosi o urvzglqdnienie odwolania
czynno$ci baclania

w

ot az r6wne go tr akto r.vani a w ykon

2) Art. 89 ust, I pkt 2
ni ezgo

postqpowania

arunk6w zam6wi eni a.

i

nakazanie Zamawiaj4cemu powt6rzenie

oceny ofert, a w konsekwencji uznania ofeity zloLonej przez Merida

sp. z o,o, jako zgodnej z treSci4 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Odwofujqcy Merida sp,
oclwolania, gdyL

w

z

o.o. posiada materialny

i

plawny interes

w

wniesieniu

przypariku uwzglgdnienia odwolania, bior4c pocl uwagE przyjgte

p(zez Zunawiaj4cego kryteria oceny ofer1, jak rdwniez zlozone

w

niniejszyrn

postgpowaniuprzetargowym, ot'erly, oferla zlazonaprzezMeida sp. z o.o, bylaby ofertq
najkorzystniejsz4,

Lizasadnienie

Odwoluj4cy pismem z dnia 02,05.2016 r. zostaL przez Zamawiajqcego poinformowany o

odrzuceniu

jego oferty w

postQpowaniu

papierowych oraz dozownik6w,

W

na dostawE papieru toaletowego,

rpcznik6w

pr:zekazanym piSmie wskazano nastgpuj4ce powody

cdrzucenia oferty:

,,il. dozownik do rgcznik6w vr

sTdadance

.,22" (pozycja 5)

w zakresie nastEpuj4cych

paranretr6w: budowa dolnej czg$ci dozownika: pr6bka posiada male prze2roczyste okienko

-

wym6g zamawiaja,cego: dolna cz:q6i dozownika (minimrun 1/3 wysokofci) polprzeltaczysta;
zamek

i

kluczyk: pr6bka posiarla z'arrrek i kluczyk plastikowe

metalowe; spos6b otwierania dozownika: pr6bka

jcst

-

wym6g zeunawiajqcego:

otwierana

z g6ry

wyn6g

zamawiaj4cego: dozownik otwierany z boku;

b. dozownik do papieru toaletoweqo_tJ/pu Jumbo (pozycja 6) w zaklesie

nastqpuj4cych

parametr6w: budowa dolnej czq(ci dozownika: pr6bka posiada m*le przeLr<lczyste okienko

-

wymog zanawiaj4cego: dolna czEr(i dozorvnika (mininrunr 1i3 wysokoSci) p6\przeLraczysta;

i

kluczyk: pr6bka posiada zamek i kluczyk plastikowe

- \ilym6g zamawiaj4cego:
metalowe; hamulec opty,rnalizuj4cy dozowanie papieru: pr6bka - brai< ha:nulca; poziomica
ulatwiajqca monta?: pr6bka brak poziornicy; wyniary dozor,vnika: pr6bka
zamek

225mmx335mmx

11

1

mm

-

lv;rmr5 g zamawi aj qcego :

27

5mmx 3 45mmx 1 32mm;

c, rgqzDik biab/ w roli (pozycja 3)

w

zakresie nastqpuj4cych parametr6w: warstwy

klejone, odrwvane listki dr4 sig nier6wno
chlomro6d rgcznika; wymiary

-

z

nie

s4

powodu niedostatecznei perforacji, rnala

dlugo6i listka 26 crn (wyn6g 30 om, dopuszczony 23,5 cm);

tqcznik do mygia i osuszania ciala (pozycja 4) w zakresie nastgpujqcych parametr6w:
rgcznik jest sztyn'ny (wyrn6g bezwzglgdny -- bardzo delikatny), po zmoczeniu pozclstawia
c[,

klaczki; wymiary rgcznika: szerolcoSd prdbki 34 cm
Odnosz4c sig do powyzrszego

wymiar6w produkt6w

i ich

-

wym6g zamuwiajqcego: 32 cm""

w tym miejscu nale|y

potwierdzid:, 2e

w

zakresie

budowy istniej4 r62nice rnigdzy opisywanymi

Zamawiaj4cego w specyfikacji istotnych warunkSw zam6wienia a

t;nli

przez

zarrf'erowanSrrni przez

skladaj4cego niniejsze odwolanier firmg Merida Sp, z o,o, Zarnawiaj4cy do opisu przedmiotu

zam6wienia pos.iuzyt

siq wprost zar6wno wymiarami jak i inny.mi

parametrami

tj. fitmy TOIIK.

Odwoluj4cy

charakterystycznymi dla produl<t6w jednego prodncenta

pismami z dnia 08-04-2016r, wni6sl do ZamawiE4cego informacjg o niezgodnej z przepisami

ustawy Prawo zam5wief publioznych czymodci podjqtej przez Zamawiaj4cego (kopia
informacji

w

zalqczenia) zarzucaj4c mu uaycie

w opisie przedmiotu zam6wienia szerogu

clraraktelystycznych wy!4czme dla produkt6w T'ORK rozwiqzaf niernozliwych do spelnienia
przez innych r,vykonawc6w. Powy2sze Zamawiajqcy pozostawit bez odpowiedzi.

Maj4c nawzglqdzie,2e Zamawiajqcy zawarl w tre$ci specyfikacji istntnych warunk6w
zam6wienia enigrnatycznie wyra:zcn4 moZliwo$6 skladania ofert r6wnowaznych Odwoluj4cy

uzfla| Le ma peinoprawn4 rnozliwo6i zaof'erowania produkt6w kt6re spelniaj4
r6wnowaznoSci

i

s4 tozsame

z

opisywan).ryni, Jednak2e

w wyniku oceny ofert

z.namiona

i

barlania

przekazanych przez Odwotruj4cego pr6bek Zamawiaj1cy odrzuci\ ofertg Merida Sp,

z

o.o,

wskazuj4c przeslanki wskazane wyLej.

W tym miejscu nalezy

siiiq

odniesi do tredci poszczeg6lnyeh zarztrt6w dotycz4cych

niezgodnoSci naszej oferty z treSci4 SIWZ:

L

Zgodnie z pismem Zamawiaj4c€go: ?,a. dozownik do rqcznik6w

w

skladance ..22"

(pozycja 5) w zakresie nastgpuj4cych parametr6w: budowa dolnej c,zq$ci dozownika:

pr6bka posiada male prze2roczyste okienko
dozownika (minimum
posiada zamek

i

l/3

*

wym6g zamawiaj4eego: dolna

wysokoSci) p6iprzeLroczysta; zamek

kluczyll plastikowe

-

i

czgSc

kluczyk: pr6bka

wym6g zarnawrajqcego: metalowe; spos6b

otwierania dozownika: pr6bka jest otwierana

z g6ry -

wym6g zamawiaj4cego:

dozoumik otwielany z bolcu;"

W opinii Odwoluj4cego

cechy wymagane wskazane wyhej, proilukt zaoferowany

przez Odwoluj4cego w pelni spelnil pod wzglgdem r6wnowaznoSci w stosunku

clo

produktu firmy TORK opisanego w SIWZ. W zakresie obudowy mozna bezwzglgdnie

stwietdzic, 2e zar6wno rozwiqzanie, gclzie 1/3 dozownika jest przeLroczysta, czy
posiada on okienko,

jedno

jak w przypadku oferowanego przez nas

jak i drugie rozwiqzane

zaq,arto$ci dozownika, .Podobnie

proclrnktu,

to za r6wno

umo2liwia bezproblernow4 kcntrolp aktualnej

w przypadku zamka i

kluczyka wykonanego z

metalu musimy podkre$li.i, 2e w przy obecnej zaawansowanej technologii wykonania

plastikowyeh element6w truclno jest podwazyc pornwnywalnodi zastosowanych
materjal6w

w

produkcier firmy Merida do opislr,vanych

materia'Iy uzyte do wykonania z,atrrka

i

w SIWZ, Bez w4tpienia

klucza pozostajq bez widooznago zwiqzku z

praktycznym ich dzialantem i przeznaczeniem. T4 sam4 sytuacjq rnoLna wskazad w
odniesieniu do sposobu otwierania dozownika

zar6wno dozownik otwierany z boku

-

jaki z g6ry umo2liwia sprawnc uzupelnienie jego zawarto$oi. 'l'ym samym mozna
przyj4c ponad wszelkq w4tpliwo$6, ze oferowany produkt firmy Merida Sp. z o.o,
posiada cechy r6wnowazne z opisywanymi

poh'zebami Zamawiaiqcego
opisan4

2.

i

w SIWZ, pelni te same ftinkcje zgodne z

zapewnia identyczn4

lub wyzsz4 flrnkcjonalno$i

z

w SIWZ,

Zgodnie z pismem Zamuwiaj1cegol ,,b.

dozowr-r&=-ql_g.

papieru toaletowego typu JrULq

(pozyeja 6) w zakresie nastgpuj4cych pararnetr6w: budowa dolnej czq6ci dozownika:

pr6bka posiada male ptzelroczyste okienko

-

wym6g zamawraj4<:ego: dolna

dozownika (minimum 1/3 wysokoSci) p6trprzeLroczysta; zamek
posiada zamek

i

kluczyl,: plastikowe

-

probka

225mmx335mrnx

1

I 1 mm

kluczyk: pr6bka

wym6g zamawiajqcego: metalowe; hamulec

opt.vmalizuj4cy dozowanie papieru: pr6bka

montaZ:

i

czq6c

-

brak hamulca; poziomica uiatwiaj4ca

brak poziomiey; wymiary dozownika: pr6bka
-

wyrn6 g zanaw iaj

qce

go : 27 5 mmx3 45mnr'x

13

2mm

;

"

W ocenie Odwoluj4cego: w zakresie budowy dolnej czgSci dozownjka i material6w z
kt6rych wykonano zamek i kluezyk podtrzyrnujemy argumentacjq jak w zakresie pkt,
7. tzn, przy obecnej zaawansowanej technologii wykonania plastikowych elementow
trudno jest podwaZyi por6wnyr,valnodi zastosowanych material6w w produkcie

finny

Merida do opisywanych w SIWZ, Bez w4tpienia materiaLy u|yte do 'wykonania zamka

\

klucza pozostajq bez widocz(rego zwiqzk:u z praklycznym ich dzialaniem i

przeznaczeniem. W odniesieniu do wymogu ahy

Il3 dozownika

byLaprzeLroczysta, w

zestawieniu z posiadanyrn przez nasz plodukt okienkiern chcemy ponownie zatwaLyd

Ze zar6wno jedno jak

i

drugie raztvi4zane umozliwia trezproblemowq kontrolg

aktualnej zawartodci dozownika oo jak rozumierny bylo istot4 fonmrlowania wynogu

w tlm zakresie. Na szczeg6ln4 uwagg przy ocenie prawidiowo$ci dziatait po stronte
Zamawiajqcego zasluguje wym6g wyposazenia dozownika w zintegrowan4 poziomicg

ulatwiajqc4 rnontaz oraz hamulec optyrnalizuj4cy dozowanie papi,lru co
bezpodredni wskazuje na konkretny

w

sposob

wy6b konkretnego producenta tj. firmg l ORK,

W tym miejscu lnalezy zauwaiyd ze przedrniotem postppowania w zakresie tej pozycji

byt i jest dozownik do papieru toaletowego a nie np.: ,,zintegrowane z poziotric4
urz4dzente clo dystrybucji papieru". Monta2 dozownika jest czynnodci4 jednorazow4 i
nie istnieje Zadne uzasadlnienie

dl.a nieclopuszczenia

jako rozwi4zan r6wnowaznych

w trakcie jego montaZu. Natomiast hamulec
dozowarLie papleru w wyrobach finny Merida Sp, z o,o. jest

innych sposob6w poziomowania
optynalizuj4ey

zastqpiony rozrvi4zaniem konstrukcyjnym obudowy iuz na etapie projektowama
oferowanyclr dozownik6w
, I i \ ' .;..

i

jest rozwi4zanient bez w4tpienia ritwnowaznyrn

dla

opisarregfl Bfpe,/,Zhfiwiajqcego. Nale2y r6wniez zavwa|y(, ze wym:iary dozownika rv

spos6bsjddno'idraUfnr$'tlskazuj4 na konkretny produkt

firmy TORK t,j. dozor.vnik

do

papienr toaletowego mini jumbo wyspecyfikowany na strouach fitmy TORK
(www,tork,p1) pod nr EAN: 7322540354843 nr artykulu: 555000,
Zaoferowany przez nas plodukt posiada z oczynvistycli wzglgd6w inne wymiary co nie

wywoluje zadnego wplyvu na r6wnowaano(( naszej of'erty w zakresie oferowanego
wyrobu, Jego cechy uzytkowe odpowiadajq w pelni oczekirvaniom Zamawiajq.cego.

3.

Zgodnte

z pismem

Zamawialqae3o'. ;;gcznik biatry

w roli

(pozyc:ia 3)

w

zalcresie

nastgpuj4cych parametr6'w: warstq'y nie s4 klejone, odrywane listki dr4 siq nier6wno z

powodu niedostatecznej perforac.ji, rnala chlonno{i rgcznika; wyniary

-

dlugo{c iistka

26 cm (wi,rn6g 30 cm, d.opuszczony23,5 cm);" oraz,,rgcznik do rnycia
cial'a (pozycja 4)

bezwzglqdny

-

i

osuszania

w zakresie nastqpuj4cych parametr6w: rgcznik jest sztyrvny (wym6g
batdzo delikatny), po zmoczeniu pozostawia l<iaczki; wyrrialy

-

rgcznika: szerokori6 pr6bki 34 cm

wyrn6g zamawiaj4cego: 31" cm." wnosz4cy

odwotanie, firma Merida Sp. z o.o. wnosi nastqpuj4ce uwagi:

")

ocena

w zaklesie pararnetr6w oraz

cech

uzfikowych oferov,ranych r'qcznik6w

nosi nieprzewidziane, nieopisane w SIWZ
sub i ektY'',vn

ei Zarnaw iaj4ce

go

b

niedopuszczalne znamiona oceny

;

b) w zadnyn punkc:ie SIWZ Zamawiaj4cy
zakresu clokonywania

i

nie opisa.l metodologji tj, sposobu i

a<lania zgodno Sci ptzedl

z oczekiw aniami Zarnawiaj4cego

;

olotych probek Wykon awcow

c)

uwagi odnosz4ce sig do wyrniar6w zaoferowanych rqcznik6w pozostajq
mezrozttmtaLe

i

zawiercj4 wewnEtrzn4 sprzecznoSi

nie

pozwalajqca na

merytoryczne odniesienie sig do ich tre6ci. Zaproponowaner r,vyrniary s4 bez
w4tpienia r6wnowa2ne

w stosunku do okreslonych przez Zamawiaj4cego w

SIWZ,

W zwi4zku zpowfiszym Wykonawca firma Merida Sp, z o.o. wnosi o uwzglqdnienie
niniejszego odwolania w calodci i nakazanie Zarnawiaj4cemu powt6rzenie ozynrioSci badania

i

oceny ofert, a w konsekwencji uznania oferty zhohonej przez Medda sp. z o,o. jalco zgodnej

z fiefici4 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wicnia.

IVIBF{DA

,sp.,u,u.

rrytokror odd):lalu
... "..

..€r*n.fiir"rd@t
- ), :.
,.. inj[l1r,' (,r', (*rt

()

.

ZaNqczniki:

1. Odpis z KRS;
2. Pehromocnictwo;
3. Dow6d uiszczenia wpisu od odwolania;
4. D o w6 d przekazania kopii odwola nia Zamaw i aj4cemu;
5, Kopie informacji o niezgodnej z pr:zepisami ust&wy Prawo

zam6wieri publicznych czynno6ci podjgtej przez

Zamawraj4cego z dnia 08'04-2016r. wrazzkartami katalogowymi produkt6w finny TORK;

URZADZENTA

I SR0DKI HtctENY

SANITARY EQUIPMENT AND HYGIENIC ARTICL [S
MERIDA sp, z 0,0,
53-015 Wroclaw
Karkonoska 5g
tel, 71 33 97 BB8 Jax 71 361 61
P()LAND

.

'.

internet: www.menda,com.pl

6i

. e-mail: sekretariat@merida.com.ol

Pelnomocnictwtl
Sp6lkri Meridt z siedzib4 we Wloolawiu pt'zy ulicy l(arkotioskiej 59,
tl/roclawia -Fabrycarej
rvpisanej do Rqjestru Plzedsigbioro6w plowadzotrego przez S4d lejonowy dla
we Wroc,lawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowogo pod numerem KRS 0000144336 930307106,

Dzialaj4c

w imieniu

NIP: 8990024020 jako Wiceprezes Zwru,qdu Golgbiewski Zdzislaw Zygmunt niniejszym udzielam
pe,lnornocnictwa Panu Grz.egorzowi Kowalerykowi legitymuj4cemu sig dowodem osobisgim o
numerze CAB 803156 do dolronywania wszelkich crynn<r$ci w postgpowaniaclt o udzieletio
zam6wiori publicmych oraz wystgpowania jako sftona wobee innych podmiclt6rv gospodarcirych i
organ6rv administraoji pa:istwowej w imieniu Sp6lki Ivlerida z siedzib4 we Wroclawiu przy ulioy
Karkonoskiej 59,

Niniejszc petnomocnictwo obejrnqjc w szgzeg6lno6ci umocowanie Pelnomoonika do:

l)

pr4/gotowania, parafbwania, podpisania

i

zlotenia oferty wraz

z

zal4czni.kami

w

raruach

postgpowania o udzielenie przedmiotowego enm6wienia;
2)

datowania, p,:dpisyr,vania i parafowanta z-miat, uzupe{nieri dokumentacji ofertowej;

J)

skladania rv toku postgpowah wszelkich ofwiadozefl dokonywania wszelkich czynnodci
przewidzianyctr przepisarni prawa, oraz do sk.ladania innych oSwiadczeri w nvi4ztrru z tymi
postqporvaniami, w tyrn po6wiadczania kopii dokurnentdw za ich zgodno36 z orygina{em;

4)

zadawania Z'amawiaj4cemu pytafl, udziolania wyja$niefi dotycz4cych tre$ci ofert oraz

i

dotycz4cych in nych dokument6w skladzurych w postgpowaniachl
przegl4dania! zapoznawania kopi<lwania akt oraz wszelkiej innej dokrlmentacji w rnmacb
postgpowaf;
przygotowania i wnoszenia prryslugLliqcych Sp6lce $rodk6w ochrony prawnoj, w tym odwolah
do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczcj, jak r6wnie2 skladania o6wiadczefi o przryst4pieniu do
postqpowafi odwolawr:zych tocz4cych sig przcd Krajow4Izb4 Odwotawcz4 w wyniku odwolait
wniesionych przez innych wyltonarvc6w bior4cych udzial w postEpowaniacls
postEpor.vaniu przed Krafow4 Izb4
wnoszenia przyjmorvania pisrn procesowych

i

6)

w

i

Odwolawcz4;
8)

roprezentowauia Sp6lki na p<lsiedzeniach i na rozpl'awach przed Iftajow4 lzb4 tCdrvolawczl;

e)

zawierania um6w w sprawie realizacji zam6wien publicznycb;
Peinomoceik jest uprawnion;/ do udzielania dalszych petnomocnictw.
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Rad0m ul, l).Linrarowskiegu 95, let/lax48384 17 J5
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Szciecin. ul Slruga 44, lel 9l 46 44 875
Torr,r1, ul Poha i34./135, bud 0, tel/fax b0 0ZZ lB ,tti
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