
A.AT. 381/12/2019 Opole Lubelskie, 22 październik 2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający:  Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim  sp. z .o. o., zgodnie z art.  38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia  2004  r.  –Prawo  zamówień  publicznych  (t.  j.  Dz.U.  z 2019  poz.  1843   -dalej  ustawa)  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na „Dostawa produktów
farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim
przy ul. Przemysłowej 4a”  udziela następujących wyjaśnień treść SIWZ:

Pytanie 1: 
W związku z treścią modyfikacji SIWZ przez Zamawiającego -Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, jako
wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych (znak: A.AT.381/12/2019), zwraca się z prośbą o wyjaśnienie
następującej kwestii: 
Z  jakich  powodów  merytorycznych,  w  szczególności  farmakologicznych,  leczniczych  bądź  nawet  ekonomicznych
Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w zakresie zadania częściowego „20  Sevofluranum” – odstąpił od warunku iż: „W
przypadku  zaoferowania  w/w  leku  (tj.  SEVOFLURANE)  zobowiązuje  się  dostawcę  do  nieodpłatnego  dostarczenia  i
zainstalowania  parowników  kompatybilnych  do  w/w  preparatu  i  zapewnienie  nieodpłatnego  serwisu  technicznego
(naprawa, wymiana, kalibracja) w ilości 4 sztuki przez okres trwania umowy przetargowej.”? 
 Powyższy  opis  przedmiotu  zamówienia-  w  tym  wymóg   „nieodpłatnego  dostarczenia  i  zainstalowania  parowników
kompatybilnych  do  w/w  preparatu  i  zapewnienie  nieodpłatnego  serwisu”,  był  całkowicie  racjonalny  i  uzasadniony.  A
ponadto – co należy silnie podkreślić – dość szeroko i powszechnie stosowany w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego. Tego rodzaju wymóg stosował tez wcześniej – zasadnie i z sukcesem – Zamawiający. 
 Dlatego też zdumiewa i budzi bardzo uzasadnione wątpliwości nagła i nieuzasadniona zmiana opisu przedmiotu zamówienia
SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 
 Odpowiadając na pytanie jednego z wykonawców, Zamawiający – bez jakiejkolwiek podstawy faktycznej czy merytorycznej,
zmodyfikował  treść  SIWZ  w  przedmiotowym  zakresie  w  ten  sposób,  że  stwierdził  „Tak-  Zamawiający  posiada  własne
parowniki oraz WYMAGA dostarczenie (pisownia oryginalna) parowników kompatybilnych z własnymi posiadającymi system
Quik Fill Mark II.”  
 W tym miejscu należy zauważyć, iż  zasadą fundamentalną jest,  by parowniki były raczej  kompatybilne w stosunku do
dostarczanego preparatu, a nie do innych parowników. 
 Kwestie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń - w tym parowników, nie mają żadnego znaczenia – ani leczniczego, ani
terapeutycznego,  ani  nawet  ekonomicznego.  Zwłaszcza  w  sytuacji  gdy  wykonawcy  poza  oferowanym  produktem  –  są
zobowiązani do nieodpłatnego dostarczenia i zainstalowania parowników kompatybilnych do w/w preparatu. 
Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań co do parowników, mimo, że w pierwotnej wersji
OPZ nie widział takiej potrzeby. Tym samym, jeśliby uznać, iż intencją dokonania zmiany przez Zamawiającego, było żądanie
zapewnienia  parowników posiadających system Quik  Fill  Mark  II,  to  poprzez  tak  postawione wymaganie,  Zamawiający
wskazuje na jednego, konkretnego producenta produktu leczniczego – na AbbVie Polska Sp. z o.o., czym narusza przepisy
ustawy PZP, nakazujące Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. Ponadto podkreślamy, że Zamawiający nie może opisywać przedmiotu
zamówienia  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub  szczególnego  procesu,  który
charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do
uprzywilejowania  lub  wyeliminowania  niektórych  wykonawców  lub  produktów.  Powyższy  opis  przedmiotu  zamówienia
stanowi ewidentnie  bezzasadne i sprzeczne z ustawą prawo zamówień publicznych uprzywilejowanie jednego wykonawcy,
a tym  samym  nieuzasadnione  wyeliminowanie  innych  wykonawców  (producentów).  Takie  działanie  nosi  znamiona
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naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców - tj. przepisów art. 7 ust. 1 i 3 oraz art.
29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Pragniemy ponadto wskazać, iż w niezwykle istotnym wyroku z punktu widzenia ochrony uczciwej
konkurencji i równości wykonawców w postępowaniach przetargowych (sygn. KIO 1061/19) KIO uznała za niedopuszczalną
modyfikację  treści  specyfikacji  w  analogicznym  przypadku.  Izba  stwierdziła  m.in.:   a)  żądanie  dotyczące  zaoferowania
systemu Quik-fill stanowi ograniczenie dostępu wykonawców do wykonania zamówienia, b) zamawiający naruszył przepisy
ustawy  PZP  dotyczące  naruszenia  uczciwej  konkurencji  poprzez  nieprawidłowe  opisywanie  przedmiotu  zamówienia,  c)
system  Quik-fill  występuje  tylko  w  przypadku  leku  Sevoflurane  produkowanego  przez  jednego  z  kilku  potencjalnych
wykonawców. W uzasadnieniu orzeczenia KIO uznała także, że: „opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że obowiązkiem
wybranego wykonawcy będzie dostawa preparatu Sevoflurane wraz z kompatybilnymi parownikami. W tej sytuacji kwestia
kompatybilności opakowań leków z posiadanymi już przez zamawiającego parownikami nie może stanowić uzasadnienia dla
wprowadzenia wymogu dotyczącego systemu Quik-fill.” 
Biorąc pod uwagę powyższą modyfikację SIWZ przyjąć należy, iż Zamawiający – działa wbrew ogólnej zasadzie ustawy PZP-
że to on jako podmiot kierujący postępowaniem, orientuje się najlepiej w zakresie własnych potrzeb. Dlatego też (…) wnosi
o udzielenie wiążącej i uzasadnionej merytorycznie odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie dotyczące wyjaśnienia treści
SIWZ.  
Przypominamy, że Zamawiający – odpowiada za prawidłowość prowadzonego postępowania (stosownie do przepisu art.15
ust.1 PZP). Zatem powinien zachować szczególną staranność w tym zakresie. Jednym z elementów takiej staranności jest
przestrzeganie zasad rzetelnego formułowania opisu przedmiotu zamówienia. 
 Zgodnie z zasadami i przepisami PZP.,  Zamawiający dokonując wszelkich czynności w ramach prowadzonych postępowań
o udzielenie  zamówienia  publicznego  obowiązany  jest  do  stosowania  przepisów  prawa  powszechnie  obowiązującego-
w szczególności PZP, w tym zasad i reguł tam wskazanych.  
 Dlatego też (…) wnosi, aby Zamawiający zechciał uwzględnić wszystkie argumenty wskazane powyżej przez Spółkę i podjąć
czynności, do wykonania których jest zobowiązany- tj. dokonania stosownej weryfikacji zapisów SIWZ- poprzez przywrócenie
pierwotnego brzmienia opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 20. 

Odpowiedź:
W nawiązaniu do wyjaśnień treści siwz z dnia 15 października 2019 r., odpowiedź na pytanie nr 41, Zamawiający dokonuje
sprostowania udzielonych wyjaśnień. Odpowiedź na pytanie nr 41 otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający  informuje,  że  nie  posiada  możliwych  do  wykorzystania  przy  podawaniu  objętego  przedmiotowym
zamówieniem preparatu parowników. Dostarczone wraz z preparatem parowniki muszą być kompatybilne z opakowaniami
oferowanego preparatu.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Gabriel Maj
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