
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku połoŜonego w 

Poznaniu przy, ul. Słowackiego 8, wraz z terenem przyległym. 
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ROZSTRZYGNI ĘCIE PROTESTU 

Na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
ze zm.), Zamawiający oddala w całości protest wniesiony  przez Impel Security Polska Sp. z o.o., z siedzibą 
we Wrocławiu, ul. ŚlęŜna 118. 

UZASADNIENIE 

Zamawiający w dniu 18.11.2009 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w BZP oraz udostępniając 
na swojej stronie internetowej SIWZ wszczął przedmiotowe postępowanie. 
Zamawiający, w ust. 9 Rozdziału I SIWZ – Informacje Ogólne, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, 
zastrzegł, iŜ całość zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom. 

W proteście wniesionym w dniu 24.11.2009 r. Protestujący wykazał, iŜ jego interes prawny w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia doznał uszczerbku poprzez naruszenie przez Zamawiającego przepisów cytowanej 
ustawy. Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

– art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez odstępstwo od zasady równości i uczciwej 
konkurencji podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne; 

– art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zawarcie w SIWZ zakazu podwykonawstwa. 
Protestujący wniósł o zmianę treści SIWZ w zakresie dopuszczalności podwykonawstwa. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku uŜyteczności publicznej, 
w którym mieszczą  się przede wszystkim pomieszczenia oddane w najem z przeznaczeniem na gabinety lekarskie. 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za znajdujące się w nich mienie (bardzo często jest to drogi sprzęt medyczny), 
jak równieŜ za bezpieczeństwo duŜej liczby pacjentów. Ponadto na IV piętrze budynku będą mieścić się biura 
Zamawiającego, w których przechowywane będą dokumenty zawierające dane osobowe, do których nie mogą mieć 
dostępu osoby niepowołane. 

Zamawiający, celem zachowania zasady równości i uczciwej konkurencji, zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 
zapewnił Wykonawcom szeroki dostęp do ubiegania się o udzielenie zamówienia poprzez moŜliwość wykorzystania do 
realizacji zamówienia osób oraz grup interwencyjnych, którymi wykonawcy dysponują lub którymi będą dysponować. 
Wykonawcy mogą więc przy realizacji zamówienia korzystać z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia posiadanych przez inne podmioty, pod warunkiem, Ŝe te podmioty pisemnie zobowiąŜą się do świadczenia 
usługi na rzez Zamawiającego.  

Ponadto naleŜy zauwaŜyć, iŜ Zamawiający dopuszczając podwykonawców do udziału w realizacji zamówienia, 
zgodnie z zapisem art. 36 ust. 4 cytowanej ustawy moŜe jedynie Ŝądać od Wykonawców wskazania w ofercie, która 
część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom, bez moŜliwości ich weryfikacji, w zakresie potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Natomiast korzystając z zapisów cytowanego rozporządzenia 
Zamawiający ma moŜliwość weryfikacji udostępnionych osób pod względem kwalifikacji zawodowych 
i doświadczenia zawodowego oraz grup interwencyjnych w zakresie wyposaŜenia niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zamówienia. 

W związku z powyŜszym protest zostaje oddalony jak na wstępie. 

 
POUCZENIE: Od niniejszego rozstrzygnięcia  nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 
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