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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/25/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów 
medycznych, znak PN/25/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 06.12.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Pakiet VII: W związku z tym, że w ramach przedmiotu zamówienia moż-
liwe jest złożenie oferty na wyrób medyczny Wykonawca zwraca się z 
prośba o wyjaśnienie, czy w sytuacji złożenia oferty na wyrób medyczny 
Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane wyroby medyczne spełnia-
ły wymagania obowiązujących przepisów prawa i być zgodne z tymi obo-
wiązującymi przepisami w szczególności z ustawa o wyrobach medycznych 
oraz aktami wykonawczymi do tej sprawy? 
2. Projekt umowy: Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwra-
camy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpi-
saniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu 
przewidywalnego – orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym 
harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? 
3. Projekt umowy: Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne 
rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez 
Zamawiającego Wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje 
Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwią-
zania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o 
wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcze-
śniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 
4. Projekt umowy: Zwracamy się do Zamawiającego o umieszczenie do-
datkowego zapisu w projekcie umowy: „W przypadku opóźnienia terminu 
płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 
opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3) 



ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlo-
wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 t.j.)”. 
5. Pakiet VII poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pojemnik zamykany pokry-
wą na wcisk? 
6. Pakiet VII poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik zamykany pokry-
wą na wcisk? 
7. Pakiet VII poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pojemnik zamykany pokry-
wą na wcisk? 
8. Pakiet VII poz. 6: Czy Zamawiający dopuści pojemnik zamykany pokry-
wą na wcisk? 
9. Pakiet VII poz. 1: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 pojemnik o pojem-
ności 60ml? 
10. SIWZ: Zamawiający w Rozdziale VII SIWZ pkt. 3 żąda złożenia na we-
zwanie próbek do wyszczególnionych pakietów. Zwracamy uwagę, iż kryte-
rium oceny w tych pakietach jest cena i termin płatności, a nie jakość, w 
związku z powyższym, jeśli Zamawiający wymaga załączenia do oferty pró-
bek, zwracamy się o wskazanie: 
- do czego owe próbki będą potrzebne? – sposób ich wykorzystania w 
przedmiotowym postępowaniu, 
- dokładne opisanie kryterium badania próbek, 
- dokładne opisanie oceny dostarczonych materiałów aby zachować zasady 
prowadzenia postępowania, 
- w jaki sposób nastąpi zapłata za dostarczone próbki? 

Żądanie dostarczenia próbek bez podania uzasadnienia takiego działania 
oraz bez podania informacji na temat sposobu oceny jakości stanowi na-
ruszenie zasady równego traktowania Wykonawców oraz narusza przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy zauważyć, że za Wykonawcą 
stoją takie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak art. 91 ust.1, 
art. 7, art. 36 ust 1 pkt 18. Zwracamy uwagę, że Zamawiający, zgodnie z 
zapisem w art. 91 ust 1 musi wybrać ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Kryteria mogą dotyczyć jakości – zgodnie z zapisem art. 91 ust 
2, ale muszą one być one dokładnie określone w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia (Jak to zostało wskazane dla pozostałych pakietów). 
Wymóg taki wprowadza art. 36 ust 1 pkt 18, który wskazuje, że w dokumen-
cie tym zamawiający musi zawrzeć opis kryteriów, którymi zamawiający 
będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Zamawiający w przedmiotowym 
postępowaniu nie uczynił tego. Należy zaznaczyć, że żądanie próbek w tego 
rodzaju postępowaniach jest zbędne z punktu widzenia celu prowadzonego 
postępowania.  W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie SIWZ o 
wymagane wskazania  bądź o odstąpienie od ich wymogu. 



 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 07.12.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 06.12.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Tak. 
2) Zamawiający nie wyraża zgody. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody. 
5) Zamawiający dopuszcza. 
6) Zamawiający dopuszcza. 
7) Zamawiający dopuszcza. 
8) Zamawiający dopuszcza. 
9) Zamawiający dopuszcza. 

10) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ Rozdział VII jak i tre-
ścią ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona będzie musiał przedłożyć Zamawiającemu celem potwierdzenia 
spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawia-
jącego między innymi próbki w ilości określonej w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający poinfor-
mował wszystkich potencjalnych Wykonawców w jakim celu żąda przedłoż-
enia próbek. Dlatego też niezrozumiałe są dla Zamawiającego określone w 
pytaniu dywagacje i żądania Wykonawcy, w szczególności dotyczące kry-
teriów oceny ofert. Nadmienić należy, że zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt. 
2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może żądać od Wyk-
onawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Natomiast 
zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w sprawie rodzajów do-
kumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy od-
powiadają wymaganiom określonych przez Zamawiającego, Zamawiający 
może żądać w szczególności próbek. Mając powyższe na względzie 
Zamawiający swoje wymagania określił zgodnie z treścią aktualnie obowią-
zujących przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych, w zwi-
ązku z czym podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące przedłożenia próbek. 

 
 

 
 


