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Kraków, dnia 12 sierpnia 2009 r.
Nr Sprawy DOP – ZP/         /09                                                     

NIRO Sp. z o.o.
ul. Ścinawska 37
59-300 Lubin

dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  
nieograniczonego  na  „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i  kompleksowej 
obsługi w zakresie żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w dzierżawę  
pomieszczeń wraz z utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozem odpadów komunalnych”  
(Nr sprawy ZP 18/09).

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66,  31-913 Kraków

Protestujący: NIRO Sp. z o.o.
ul. Ścinawska 37, 59-300 Lubin

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, działając na podstawie art. 183 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.) informuje o rozstrzygnięciu protestu NIRO Sp. z o.o. z dnia 6 sierpnia 2009 r., 
doręczonego  faxem  w  tym  samym  dniu,  złożonego  na  treść  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  usług 
polegających  na  zapewnieniu  codziennej  i  kompleksowej  obsługi  w  zakresie  żywienia  pacjentów 
(średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń wraz z utylizacją odpadów 
pokonsumpcyjnych oraz wywozem odpadów komunalnych” (Nr sprawy ZP 18/09).

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące: protest zostaje oddalony.

Uzasadnienie

W proteście z dnia 6 sierpnia 2009 r., złożonym na treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  usług  polegających  na  zapewnieniu  codziennej  i 
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kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów (średnio 440 osób dziennie) na bazie przyjętych 
w dzierżawę pomieszczeń wraz z utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych oraz wywozem odpadów 
komunalnych”  (Nr  sprawy  ZP  18/09)  NIRO  Sp.  z  o.o.,  zwana  dalej  Protestującym,  zarzuciła 
Zamawiającemu, że w pkt XII ppkt 1 SIWZ oraz w pkt XIX ppkt 1-9 SIWZ naruszył przepisy art. 43 
ust. 1, 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  223,  poz.  1655 ze zm.),  zwanej  dalej  „ustawą”.  Protestujący wniósł 
o zmianę zapisów SIWZ.

Uzasadniając  protest  Protestujący  podniósł,  że  ogłoszenie  o  przedmiotowym  przetargu 
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 lipca 2009 r., a termin 
składania ofert wyznaczono na dzień 12 sierpnia 2009 r. Zdaniem Protestującego skoro zamówienie 
przekracza wartość wskazaną w art. 11 ust. 8 ustawy, to wyznaczony przez Zamawiającego termin 
składania ofert jest „sprzeczny z minimalnym terminem” wynikającym z art. 43 ustawy.

Protestujący wskazał również, że Ustawodawca nie przewidział „trybu rozstrzygania przetargu 
w formie aukcji elektronicznej”. Zdaniem Protestującego w SIWZ Zamawiający „wprowadza nieznany 
ustawie  tryb  rozstrzygania  przetargu”.  Podniesiono,  że  „w  razie  uznania  aukcji  elektronicznej  za 
licytację elektroniczną opisaną w Oddziale 7” ustawy ten tryb „nie może zostać zastosowany w nin. 
sytuacji”, z uwagi na treść art. 74 ust. 2 ustawy, ze względu na wartość zamówienia.

W związku z powyższym wskazać należy, że art. 43 ustawy stanowi, co następuje:
„Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art.  11 ust.  8,  zamawiający  wyznacza  termin  składania  ofert,  z  uwzględnieniem czasu  
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten 
nie  może  być  krótszy  niż  7  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  Biuletynie  
Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 20 dni.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż:

1) 40  dni  -  od  dnia  przekazania  ogłoszenia  o  zamówieniu  Urzędowi  Oficjalnych  
Publikacji  Wspólnot  Europejskich,  drogą  elektroniczną  zgodnie  z  formą  i  procedurami 
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 47  dni  -  od  dnia  przekazania  ogłoszenia  o  zamówieniu  Urzędowi  Oficjalnych  
Publikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny niż określony w pkt 1.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art.  11 ust.  8, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu  
informacyjnym  dotyczącym  zamówień  planowanych  w  terminie  12  miesięcy,  przekazanym  lub  
zamieszczonym w profilu  nabywcy co najmniej  na 52 dni  przed  dniem przekazania  ogłoszenia  o  
zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji  Wspólnot Europejskich, zamawiający może wyznaczyć  
termin składania ofert nie krótszy niż:

1) 29  dni  -  od  dnia  przekazania  ogłoszenia  o  zamówieniu  Urzędowi  Oficjalnych  
Publikacji  Wspólnot  Europejskich,  drogą  elektroniczną  zgodnie  z  formą  i  procedurami 
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 36  dni  -  od  dnia  przekazania  ogłoszenia  o  zamówieniu  Urzędowi  Oficjalnych  
Publikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny niż określony w pkt 1.”

Przytoczyć trzeba także treść art. 5 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym „w postępowaniach o 
udzielenie  zamówień,  których przedmiotem są usługi  wymienione w załączniku  II  B do dyrektywy 
2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  31  marca  2004  r.  w  sprawie  koordynacji  
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi lub w załączniku  
XVII  B  do  dyrektywy  2004/17/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  31  marca  2004  r.  

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

centrala  telefoniczna
0-12 644-01-44

fax
0-12 644-47-56

e-mail:
zeromski@bci.pl

kancelaria@zeromski-szpital.pl

2



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66,  31-913 Kraków
skrytka pocztowa 9

www.zeromski-szpital.pl

        CERTYFIKAT
        ISO 9001 : 2000

koordynującej  procedury  udzielania  zamówień  przez  podmioty  działające  w sektorach  gospodarki  
wodnej,  energetyki,  transportu  i  usług  pocztowych,  zamawiający  może  nie  stosować  przepisów 
ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  
terminów składania ofert (...)”. 

Wskazać należy, że w załączniku nr II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE. Nr L Nr 134, poz. 114 ze zm.) wymieniono kategorię 
„Usługi  hotelarskie  i  restauracyjne”  (CPV  od  55000000-0  do  55524000-9  i  od  93400000-2  do 
93411000-2),  zaś  w  przedmiotowym  postępowaniu  w  sprawie  udzielenia  zmówienia  publicznego 
przedmiot zamówienia stanowią usługi żywienia oznaczone CPV: 55300000-3, 55321000-6, 5532200-
3 i 55320000-9, a więc mieszczące się w zakresie usług wymienionych w załączniku nr II B do ww. 
dyrektywy.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z przepisami ustalił  w  XII  ppkt  1 
SIWZ termin składania ofert a zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 43 ustawy uznać trzeba za 
bezzasadny.

Zauważyć należy ponadto, że art. 74 ust. 2 ustawy, którego naruszenie zarzucił Protestujący 
Zamawiającemu,  stanowiący  iż  „Zamawiający  może  udzielić  zamówienia  w  trybie  licytacji  
elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na  podstawie  art.  11  ust.  8.”, dotyczy  możliwości  zastosowania  przy  udzielania  zamówienia 
publicznego  trybu  licytacji  elektronicznej,  który  uregulowano  w  art.  74  i  n.  ustawy.  Zarzut 
Protestującego  związany  jest  zaś  treścią  postanowień  pkt  XIX  SIWZ,  w  którym  Zamawiający 
przewidział  możliwość  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  w  przedmiotowym  postępowaniu. 
Wskazać trzeba, że Zamawiający może po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty przeprowadzić aukcję elektroniczną, uregulowaną w art. 91a – 91c ustawy, jeżeli: postępowanie 
jest  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  przetargu  ograniczonego  lub  negocjacji  z 
ogłoszeniem na  podstawie  art.  55  ust.  1  pkt  1;  Zamawiający  przewidział  przeprowadzenie  aukcji 
elektronicznej w ogłoszeniu o zamówieniu; złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu - 
zgodnie z art.  91a ust.  1 ustawy.  Stosownie zaś do ust.  2 tego artykułu  aukcji  elektronicznej nie 
stosuje  się  w przypadku  zamówień  w zakresie  działalności  twórczej  lub  naukowej,  a  także  jeżeli 
podawana w ofercie cena nie jest ceną ryczałtową. W przypadku przedmiotowego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wskazane w art. 91a ust. 2 przesłanki negatywne zastosowania 
aukcji elektronicznej nie zachodzą.  Dlatego stwierdzić należy, że formułując zapisy SIWZ w pkt XIX 
Zamawiający działał zgodnie z przepisami, a zarzut naruszenia  przez Zamawiającego art. 74 ust. 2 
ustawy jest całkowicie chybiony.

Biorąc pod uwagę powyższe protest należało oddalić.

Pouczenie:
Od  niniejszego  rozstrzygnięcia  protestu  Protestującemu  przysługuje  prawo  wniesienia  

odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
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