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NZ/339/2021       Jelenia Góra, dnia 08.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

ZP/PN/22/05/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowo-towarowych (2 

szt.) w tym demontaż istniejących dźwigów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym 

Kotliny Jeleniogórskiej. NUMER OGŁOSZENIA: 2021/BZP 00069224/01 Z DNIA 

2021-05-31  

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 

6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania 

jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

ZESTAW 1: 

Pytanie nr 1: 

W OPZ Zamawiający bardzo szczegółowo podaje wymagania i oczekiwania względem 

podzespołów. Prawdopodobnie, Zamawiający nie jest świadom, że wskutek zbiegu wielu 

szczegółowych wymagań, nie wpływających na właściwości użytkowe, Zamawiający 

uniemożliwia przedstawienie ofert na inne urządzenia o nie gorszej funkcjonalności. Łączne 

wymagania „System fabryczny jednego producenta dźwigu”,napędu „pasowego” i dźwigu z 

maszynownią, systemu odzysku energii „system monitoringu stanu pasów”, drzwi typu 

Prima, teleskopowe TLD itp. ograniczają konkurencję tylko do jednego producenta (firmy 

OTIS). Sam wymóg „system fabryczny jednego producenta dźwigu” ogranicza grono 

dostawców urządzeń tylko do kilku, oskarżonych i ukaranych przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE w 2011 roku za praktyki prowadzenia nieuczciwej konkurencji karą 

przyznaną przez Komisję Europejską o łącznej wartości bliskiej 1 mld euro (jedna z 

najwyższych kwot zasądzonych w historii UE).Przedmiot zamówienia publicznego powinien 

być opisany w sposób neutralny i nieutrudniający uczciwą konkurencję. Oznacza to 

konieczność eliminacji w opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które 

mogłyby wskazywać konkretnego Wykonawcę, bądź które eliminowałby konkretnych 

wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub powodowałyby stację, w której jeden z 

zainteresowanych Wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Działaniem 
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wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań 

jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest uzasadnione potrzebami 

Zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg Wykonawców zdolnych do wykonania 

zamówienia. Zamawiający powinien zatem unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, 

które wskazywałby na konkretny wybór albo konkretnego Wykonawcę. Nie można mówić o 

zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony 

jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym podmiot ten nie musi być 

nazwany przez Zamawiającego –wystarczy, ze wymogi i parametry dla przedmiotu 

zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny 

produkt (wyroki –sygn. akt. UZP/ZO/0-2098/03, sygn. Akt KIO/UZP 33/07). Do stwierdzenia 

nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, 

wystarczy już jedynie zaistnienie samej możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez 

zastosowanie określonych postanowień w SIWZ. Z naruszeniem zasady równego traktowanie 

Wykonawców mamy zatem do czynienia w sposób, który istotnie ograniczy się krąg 

potencjalnych Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia –sygn. akt UZP/ZO/0-

1688/05. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w realiach niniejszego postępowania 

bowiem spełniającym jednocześnie wszystkie wymagane przez Zamawiającego minimalne 

parametry techniczne jest produkt firmy OTIS, przy czym prawdopodobnie potrzeby 

Zamawiającego można spełnić oferując inne rozwiązania techniczne gwarantujące spełnienie 

wszelkich wymogów użytkowych. Analogiczny pogląd zaprezentowała Krajowa Izba 

Odwoławcza w uchwale z 2009 roku sygn. akt KIO/KD 2/09 wydanej w wyniku rozpatrzenia 

zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgłoszonych po 

przeprowadzeniu kontroli doraźnej podobnego postępowania o zamówienie publiczne. W 

ocenie Izby opisanie przedmiotu zamówienia uniemożliwiało praktycznie jakąkolwiek 

uczciwą konkurencję. Ustalenie parametrów w ten sposób, iż może je spełnić wyłącznie jeden 

produkt konkretnego producenta, wyeliminowało z postepowania wszystkich pozostałych 

producentów czy sprzedawców. Takie działanie grozi nieracjonalnym wydatkowaniem przez 

Zamawiających środków publicznych, gdyż z jednej strony Wykonawcy zmuszeni opisem 

przedmiotu zamówienia do zaoferowania konkretnego produktu pozbawieni zostają 

możliwości zaoferowania produktu alternatywnego, a z drugiej strony, ze względu na brak 

presji konkurencyjnej nie są zmuszeni realiami rynkowymi odnoszącymi się do takich 

produktów do dostosowania do nich ceny oferty, co nie daje możliwości udzielenia 

zamówienia po niższej (właściwej dla rynku) cenie. W efekcie prowadzi to do powstania 

ułomnego rynku kreowanego przez Zamawiających, na którym rzeczywistą konkurencję 

zastępuje quasi-konkurencja między dostawcami tej samej technologii/produktów tego 
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samego producenta (w przedmiotowym przypadku: producent pasów nośnych).Podkreślenia 

wymaga, iż określone w opisie przedmiotu zamówienia wymagane minimalne parametry 

techniczne dźwigu winny odnosić się do właściwości użytkowych, które mogłyby rozróżnić 

windy lepsze lub gorsze z punktu widzenia użytkownika. Przy czym nie jest dopuszczalna 

taka konfiguracja parametrów –jak ma to miejsce w niemniejszym postępowaniu –która 

wskazywałaby na dźwig tylko jednego producenta, jeżeli istnieją produkty o zbliżonych 

parametrach technicznych innych producentów, których właściwości użytkowe odpowiadają 

istotnym i usprawiedliwionym potrzebom Zamawiającego (produkty równoważne). Na rynku 

urządzeń dźwigowych są dostępne windy różnych producentów, których szczegółowe 

parametry techniczne mogą różnić się między sobą, jednakże pomimo tych różnic, urządzenia 

te posiadają tożsame walory użytkowe, których istnienie determinuje ocenę przydatności dla 

Zamawiającego. Celem procedur udzielania zamówień publicznych jest zagwarantowanie 

równego traktowania wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego, wyeliminowanie zjawisk o charakterze korupcyjnym i w 

konsekwencji ochrona rynku, który powinien być zorganizowany przy zachowaniu zasady 

równości wszystkich uczestniczących w nim podmiotów. Wymogi te w równym stopniu 

dotyczą toku postępowania, jak i określenia warunków udziału w postępowaniu. Powyższe 

oznacza konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, 

które mogłyby wskazywać konkretnego Wykonawcę (pasy nośne, napęd regeneracyjny), bądź 

które eliminowałyby konkretnych Wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub 

powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych Wykonawców byłby bardziej 

uprzywilejowany od pozostałych (wyroki: sygn. akt II Ca 587/05, niepubl.; sygn. akt II Ca 

693/05, niepubl., sygn. akt: KIO/UZP 2/09). Ponadto należy dodać, iż do naruszenia 

przepisów prawa może dojść w sytuacji, w której istnieje jedynie możliwość utrudnienia 

uczciwej konkurencji (wyrok: sygn. akt: KIO/UZP 1240/08). Przy czym naruszeniem zasady 

uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden 

konkretny produkt lub Wykonawcę, ale także taki opis, który umożliwia dostęp do 

zamówienia kilku Wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony 

innym, którzy również byliby w stanie wykonać dane zamówienie spełniając wymagania 

użytkowe Zamawiającego. W świetle powyższego, prosimy o wykreślenie zapisów 

powiązanych z firmą konkurencyjną tj. pasami nośnymi i technologią GEN2® obarczoną 

wieloma patentami tj. napędu „regeneracyjnego” „pasowego” i „system monitoringu stanu 

pasów nośnych” i zastąpienie ich walorami użytkowymi. Dobrą alternatywą jest również 

dopuszczeniem ogólnodostępnej technologii linowej opartej na wzmocnionych linach z 

rdzeniem oraz nowoczesnymi układami sterowymi gwarantującymi zmniejszoną ilość 
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zużywanej energii przez dźwig, monitorowanymi co najmniej raz w miesiącu. Jeżeli 

Zamawiający uważa, że pasowy napęd regeneracyjny wraz z elementami nośnymi spowoduje 

oszczędność energii, cichszą pracę dźwigów, wyższy komfort jazdy oraz zredukuje koszty 

eksploatacji Zamawiającego to prosimy o nie wskazywanie w SIWZ rozwiązań 

opatentowanych uniemożliwiających swobodną konkurencję, tylko racjonalne opisanie 

wymagań względem konkretnych właściwości użytkowych całego dźwigu, takich jak np.-

wymagane oszczędności energii całego dźwigu, -maksymalny poziomu hałasu w 

pomieszczeniach sąsiadujących z szybem -dokładność poziomowania się względem 

przystanku-maksymalny koszt wymiany zestawu elementów nośnych (pasów lub lin) 

uwzględniający wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez GUS-minimalny czas 

użytkowania elementów nośnych podany w latach lub ilościach cykli / jazd dźwigu Z racji 

braku niezależnych badań na temat pasów nośnych, niezleconych przez producenta lub 

jednostki z nim powiązane, tylko wprowadzenie wymogów użytkowych (np. w formie 

wskazanej powyżej) zagwarantuje dobór rozwiązań równoważnych. W sygn. akt KIO/UZP 

798/08 stwierdzono, że „Na Zamawiającym ciąży obowiązek jednoznacznego i 

wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, a zaniechanie Zamawiającego w tym 

zakresie narusza zasadę prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji”. W świetle powyższego wnioskujemy o:1.dopuszczenie technologii 

linowej będącej alternatywą dla pasów nośnych, dającej takie same efekty funkcjonalne i 

użytkowe;2.potwierdzanie, że równoważność produktu należy odnosić do wymagań 

względem właściwości użytkowych całego dźwigu; 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z OPZ, Zamawiający wymaga zapewnienia grupy „TRIPLEX” oznaczającej pracę 

wspólną 3 dźwigów. Przetarg obejmuje wymianę tylko 2 dźwigów. Prosimy o wyjaśnienie, 

czy niedoszło do omyłki pisarskiej? Czy trzeci dźwig będzie rozgrupowany i jego dołączenie 

do grupy ma nastąpić w przyszłości, a w konsekwencji należy zastosować ogólnodostępną 

aparaturę sterową? Jeśli należy utworzyć grupę wszystkich 3 dźwigów to prosimy o podanie 

więcej informacji na temat zastosowanego systemu sterowania dźwigu nieobjętego 

niniejszym postępowaniem. 

Pytanie nr 3: 

Mając na uwadze, koszty eksploatacji dźwigu po okresie gwarancji, prosimy o odpowiedź na 

poniższe pytania. Czy  dźwig ma  być oparty na  ogólnodostępnych  podzespołach  

(dostępnych również  poza  siecią  handlową  producenta,  pozbawionych  patentów  i  
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rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy 

dźwigowe? Czy  sterowanie  oparte  ma  być  na  ogólnodostępnych  podzespołach  bez 

konieczności  stosowania  dedykowanych  testerów  oraz  prawa  wyłączności  do 

oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez niezależne od producenta firmy 

konserwacyjne? Czy nie dopuszcza się  kodowania elektronicznego lub zabezpieczania 

mechanicznego dźwigu przed możliwością jego serwisu i wykonywania zmian. 

Pytanie nr 4: 

W  ramach  przedsięwzięcia  wymaga  się  również  demontażu  istniejącego dźwigu. Nowe  

urządzenie ma pracować  w  obecnym szachcie windowym. Zamawiający  nie  opisuje  

szerokości  i  głębokości  istniejącego  szybu. Prosimy  o udostępnienie  w  formie  

elektronicznej,  książki  rewizji  obecnych dźwigów w  zakresie podstawowych parametrów 

technicznych (paszport dźwigu) i przekrojów oraz rzutów stanowiących element 

dokumentacji/książki rewizji. Nadmieniamy,  że  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  przez  

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za  pomocą  dostatecznie dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,   

uwzględniając wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć wpływ  na  sporządzenie  

oferty (zgodnie   z   np.   wyrokiem   KIO   398/14). Powyższe  podyktowane  jest  również 

zaleceniami   ograniczonego  przemieszczania  się  w  sytuacjach gdy   nie   jest   to 

konieczne. 

Pytanie nr 5: 

Czy  wymaga  się spełnienia dodatkowych wymagań względem  windy zgodnych  

z obowiązującymi  dokumentami  tj. „Standardy  dostępności  dla  polityki spójności  2014-

2020”lub „Standardy  dostępności  budynków  dla  osób  z niepełnosprawnościami” 

wydanymi    przez MINISTERSTWO    INWESTYCJI    I ROZWOJU? 

Pytanie nr 6: 

Zamawiający w OPZ wymaga dokumentów nie ujętych w SWZ w sekcji odpowiadającej za 

przygotowanie oferty. W celu oceny zgodności proponowanego rozwiązania z zapisami SWZ, 

oferent jest zobligowany do przedstawienia kart katalogowych oferowanych urządzeń przy 

składaniu oferty”. Zapis jest bardzo ogólny i nie wskazuje co mają potwierdzić karty 

katalogowe(brak tabeli porównawczej). Prosimy o potwierdzenie, że dołączane do oferty 
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karty katalogowe pełnić będą jedynie rolę materiałów poglądowych, a nie materiałów 

dowodowych. 

Odpowiedzi:  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza  technologię linową i potwierdza, że równoważność produktu odnosi 

się do wymagań względem właściwości użytkowych dźwigu.  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Na obiekcie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w „łączniku E” 

występują cztery urządzenia  dźwigowe. Przetarg obejmuje wymianę tylko 2 dźwigów. 

Zamawiający przewiduje wymianę kolejnych dwóch urządzeń w późniejszym czasie, co 

umożliwi pracę w grupie trzech dźwigów osobowych, a dźwig towarowo-osobowy będzie 

wyłączony z grupy. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Dopuszcza się montaż urządzenia jak i jego sterowania na ogólnodostępnych podzespołach. 

Nie zalecane jest kodowanie elektroniczne lub stosowanie zabezpieczenia mechanicznego 

dźwigu przed możliwością jego serwisu i wykonywania zmian. W sytuacji zastosowania 

danych zabezpieczeń wymagane jest przekazanie pod koniec umowy serwisowej 

użytkownikowi dźwigów wszelkich zabezpieczeń dostępowych celem dopuszczenia kolejnej 

firmy przejmującej serwis urządzeń. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zdjęcia - skan rzutów, przekroju szybu - rysunki w załączeniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Tak, wymagane jest spełnienie dodatkowych wymagań zgodnie z obowiązującymi 

dokumentami. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Karty katalogowe będą pełnić rolę materiałów poglądowych. 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Załączniki: 

Zdjęcia - skan rzutów, przekroju szybu - rysunki– dot. odpowiedzi na pytanie nr 4. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział 

w w/w postępowaniu. 

 

                                                                                                                          Z poważaniem 
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