Katowice, 2019-09-20
Dotyczy: nr sprawy BZ/103/1/2019 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji związanej
z wyborem w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz
ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie
zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja
sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w
Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.
I.

Odpowiedzi na pytania i sugestie Oferenta z dnia 19 września 2019 r.

Poniżej prezentujemy pytania i wnioski przesłanego do Zamawiającego:
Wnoszę by zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1. Zaproszenia do
składania ofert. Uzasadnienie: W zaproszeniu do składania ofert w pkr 5. 1 dotyczącym Warunków udziału w
postępowaniu określono cyt.:„5.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Oferent winien posiadać w przedmiocie swojej działalności możliwość realizowania zadań branży będącej
przedmiotem zamówienia. Weryfikowane na podstawie dokumentu rejestrowego w bazie CEIDG lub KRS.” Mając
na uwadze, iż przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
oraz opisu procedury związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym (wg Wytycznych) dostawców sprzętu
medycznego to wykonawca chcąc spełnić warunek musiałby posiadać w przedmiocie swojej działalność wskazane
przygotowanie postępowań przetargowych/zakupowych, albo (dość swobodnie interpretując wyżej przytoczony
warunek) np. działalność consultingową, doradztwo czy prowadzenie usług prawnych. Zauważyć należy, iż żadna
z czynności jaką zamawiający przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia nie należy do rodzajów działalności
reglamentowanej wymagającej, koncesji, zezwolenia, licencji czy wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Nie ma też obowiązku w rejestrach CEDIG i KRS ujawniać wszystkich przedmiotów prowadzonej działalności, gdyż
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła nieobowiązującą już ustawę o
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. reguluje zasady wykonywania działalności gospodarczej
i w największym skrócie zakłada, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Ponadto warunek udziału
sformułowany w sposób j.w. mógłby zostać oceniony przez IŻ na etapie oceny kwalifikowalności wydatków w
projekcie jako nadmierny, nieadekwatny do przedmiotu zamówienia jednocześnie, ograniczający konkurencyjność
i równe traktowanie wykonawców, a przede wszystkim sformułowany jako przewyższający wymagania
wystarczające do należytego wykonania zamówienia, co w zasadzie konkurencyjności jest naruszeniem pkt 8 sekcji
6.5.2. Tak samo sformułowany warunek w postępowaniu prowadzonym zgodnie z PZP, byłby również uznany jako
naruszający

zasadę

różnego

traktowania

wykonawców

i

nadmierny.

W

obu

przypadkach

mogłoby

dojść do ustalenia nieprawidłowości i nałożenia korekty na zamówieniu publicznym o stawce (25%) odpowiadającej
kategorii nieprawidłowości indywidulanej stypizowanej w pkt 12. 1 na podst. załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz

wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Mimo iż przedmiotowe zamówienie
udzielane jest w tzw. rozeznaniu rynku, dla którego Wytyczne nie zawierają regulacji dotyczących opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia warunków udziału, to warunek posiadania w przedmiocie swojej działalności
możliwość realizowania zadań branży będącej przedmiotem zamówienia bez wątpienia naruszy podstawową regułę
kwalifikowalności wydatków określoną w Wytycznych w rozdz. pkt 6.2. pkt 3 g) cyt.: „został dokonany w sposób
przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.”
Uzyskanie ceny rynkowej (a takowa ma być efektem udzielania zamówienia w rozeznaniu rynku) przy nadmiernych
wymaganiach w stosunku do wykonawców będzie niemożliwe, a to z kolei może spowodować uznanie w całości lub
w części wydatku za niekwalifikowalny. Jednocześnie zauważyć należy, iż właściwą jakość wykonania przedmiotu
zamówienia zapewni inny warunek udziału postawiony przez Zamawiającego, a mianowicie – posiadanie
doświadczenia i wiedzy w przygotowywaniu usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia lub dysponowanie osobami
posiadającymi takowe doświadczenie, który szczegółowo opisano w pkt 5.2. Zapytania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta. Tym samym Pkt 5.1.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania zostaje wykreślony z Zaproszenia do składania ofert. Z uwagi na istotną
zmianę zapisów zamówienia Zamawiający wydłuża czas na złożenie ofert do 27 września 2019 r.

