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Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 
M/znak: DZAP-380-3/50/07   zamówienia publicznego  

 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. 

 

 

 Na zasadzie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje do wiadomości 

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu kopię wniesionego protestu oraz wzywa 

Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 

protestu. 

Zgodnie z regulacją art. 181 ust. 4 pkt 1 i 2 Pzp uczestnikami postępowania 

toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes 

prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy 

przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, lecz 

nie później niż do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp.   

W załączeniu kopia wniesionego protestu. 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w związku z wniesieniem protestu termin 

złożenia ofert zostaje przesunięty na dzień 21.11.2007 r. do godz. 10.00, a termin otwarcia 

ofert na dzień 21.11.2007 r., godz. 11.00. 

 
 
 

Z poważaniem 
 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
 

 

 

 
A.T.R. 
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MEDILAB Firma  

Wytwórczo -Usługowa Sp. z o.o. 

       ul. Wasilkowska 51 

N/znak: DZAP-380-4/50/07    15-117 BIAŁYSTOK 

 

Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. 

 

Rozstrzygnięcie protestu 

 

 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 13.11.2007 r. wobec czynności 

Zamawiającego podjętych w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że protest został: 

 

w odniesieniu do zarzutu nr 1 – oddalony  

 

Uzasadnienie 

 Zamawiający uznaje zarzut nr 1 za niezasadny. Dokonywany przez zamawiającego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach 

późniejszej umowy. Stąd też, Zamawiający jasno i precyzyjnie określił przedmiot zamówienia, a co za 

tym idzie, wykorzystał do jego opisania powszechnie znane i stosowane substancje czynne występujące 

w preparatach dezynfekcyjnych oraz określenia, które są zwykle używane. 

Należy przy tym zauważyć, iż określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak 

i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad 

ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie 

podmioty działające na rynku w danej branży. Powyższe potwierdza orzecznictwo Zespołu Arbitrów, 

m.in. wyrok ZA z dnia 28 czerwca 2000 r., Sygn. akt UZP/ZO/0-602/00, który głosi, iż "wskazanie  

w SIWZ wymogów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez 

Odwołującego lub innego oferenta nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że przedmiot 

zamówienia określony został w sposób naruszający zasadę z art. 17 ust. 2 ustawy o zamówieniach 

publicznych." (UZP, Ustawa o zamówieniach publicznych w świetle orzecznictwa, Warszawa 2000,  

s. 65). 

 Zasada równości i uczciwej konkurencji dotyczy obu stron postępowania przetargowego. 

Oznacza to, że Zamawiający ma prawo wyboru środka dezynfekcyjnego z oferty szerokiego grona 

podmiotów działających na rynku dezynfekcyjnym, a nie zakupienia tego, co mu zaoferują 

poszczególne podmioty. Wybór środka odbywa się poprzez wskazanie głównej substancji czynnej, jej 



  

stężenia, czasu i spektrum działania. Nie jest ograniczeniem uczciwej konkurencji wskazanie tych 

parametrów. Ponadto określenie przedmiotu zamówienia wynika także z zaleceń producentów sprzętu i 

aparatury medycznej oraz systemu szkoleniowego personelu medycznego pracującego ze środkami do 

dezynfekcji. 

Zamawiający dopuści takie preparaty, które wśród wymaganych substancji aktywnych będą 

posiadały wskazane substancje aktywne. Preparaty złożone, zawierające kilka odpowiednio dobranych 

substancji biobójczych są w stanie zapewnić rozszerzony zakres działania antyseptyku i utrudnić 

nabycie mechanizmów tolerancji przez drobnoustroje. Zamawiający odnajduje wskazane substancje 

jako substancje aktywne. Nie jest rolą Zamawiającego wdawać się w spory definicyjne.  

Sposób konfekcjonowania opakowań jest związany z czasem i częstotliwością stosowania 

preparatu, a także z ilością stanowisk pracy, na których jest stosowany dany środek. Oczekiwana 

wartość pH jest określona, ponieważ – jak wiadomo – pH preparatu jest wartością logarytmiczną, co 

oznacza np. że preparat o pH 8,75 jest co najmniej kilkakrotnie bardziej alkaliczny (wysuszający), niż 

preparat o pH 7,0. Preparat o pH wyższym niż wyznaczony (niejednoznaczne określenie Protestującego 

„nieznacznie wyższy” budzi wątpliwości) przez zamawiającego jest bardziej alkaliczny i reaguje  

z warstwą hydrolipidową niszcząc ją, co może prowadzić do niepożądanych reakcji skóry. 

Zamawiający określił skład chemiczny, sposób konfekcjonowania, stężenie użytkowe, wartości 

pH ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy personelu, co jest odzwierciedlone w przepisach BHP, 

mówiących o zapewnieniu jak najlepszych warunków pracy personelu.  

 

w odniesieniu do zarzutu nr 2 – oddalony  

 

Uzasadnienie 

Zamawiający uznaje zarzut za niezasadny. Argumenty Protestującego nie zasługują na 

uwzględnienie. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia opierał się na dwóch rodzajach preparatu 

do dezynfekcji opartego o nadboran sodu z dodatkiem aktywatora, jak i preparatu bez zastosowania 

aktywatora. Zamawiający oczekuje, aby jeden z zaoferowanych środków posiadał możliwość 

zastosowania aktywatora opartego o kwas fosforowy, który swoim dodatkowym działaniem ma 

właściwości do odrdzewiania i regeneracji narzędzi.  

 

w odniesieniu do zarzutu nr 3 – oddalony  

 

Uzasadnienie 

Zamawiający uznaje zarzut za niezasadny. Opinia producenta endoskopów, jest wymogiem 

niezbędnym do dezynfekcji tego rodzaju sprzętu. Sprzęt endoskopowy jest bardzo złożony, 

skomplikowany i wykonywany z wielu różnych materiałów. Producenci endoskopów zwyczajowo na 

prośbę producentów środków dezynfekcyjnych wykonują badania kompatybilności materiałowej 

środków dezynfekcyjnych i produkowanych urządzeń. Na tej podstawie wydają opinię o możliwości (lub 

nie) stosowania danego środka do ich urządzeń. W związku z tym opinie producentów powinny 

dotyczyć kompatybilności materiałowej sprzętu i środka dezynfekcyjnego. Zamawiający ponosi ryzyko  

i ewentualne koszty napraw drogiego sprzętu endoskopowego. Wymagana w/w opinia eliminuje ryzyko 

często podnoszone przez serwis przy naprawach, że powodem uszkodzeń był nieodpowiedni środek 

dezynfekcyjny, niezależnie od faktycznych powodów uszkodzeń. Zamawiającemu jest znanych wiele 

preparatów pozytywnie zaopiniowanych przez producentów sprzętu endoskopowego. 

 
 



  

 

w odniesieniu do zarzutu nr 4 – oddalony  

 

Uzasadnienie 

Zamawiający uznaje za zarzut za niezasadny. W odpowiedziach z dnia 9.11.2007 r. (N/znak: DZAP-

380-1/50/07) zamawiający sprostował omyłkę, która zaszła w ostatnim akapicie Załącznika nr 2 (str. 

12 SIWZ – dot. Pakietu 1) i podał właściwe brzmienie wymagań odnośnie środków dezynfekcyjnych. 

Protestujący składając protest w dniu 13.11.2007 r. winien zweryfikować wszelkie informacje dot. 

przedmiotowego postępowania, z wyjaśnieniami zamawiającego, które na bieżąco są umieszczane na 

stronie internetowej zamawiającego www.szpital.chojnice.pl  

 

w odniesieniu do zarzutu nr 5 – uwzględniony  

 

Uzasadnienie 

Zamawiający uznaje zarzut za zasadny. Zamawiający oczekuje, aby oferenci wkalkulowali  

w wartość pakietu serwis związany z dostosowaniem zaoferowanych preparatów do wymogów szpitala. 

 

w odniesieniu do zarzutu nr 6 – oddalony  

 

Uzasadnienie 

Zamawiający uznaje zarzut za niezasadny. Nie istnieje zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-

dniowy terminu płatności w żadnym z obowiązujących przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy  

z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez 

strony w zawieranych umowach terminu płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 30 

dni termin płatności zamawiający musi założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych począwszy od 

31 dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – na żądanie wykonawcy. Takie rozwiązanie jest dla 

zamawiającego jedynym możliwym do przyjęcia, zważywszy na jego stan finansowy i przy 

uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że pomimo, iż 

kontrahent nabywa prawo do żądania odsetek po upływie 30 dni od daty spełnienia świadczenia 

niepieniężnego, to ustalony w umowie 90-dniowy termin płatności należności głównej jest terminem 

obowiązującym między stronami. Oznacza to, że kontrahent nabywając roszczenie o zapłatę odsetek 

nie nabywa jednocześnie roszczenia o zapłatę ceny za towar. W tym zakresie jego roszczenie staje się 

wymagalne wraz z upływem 90 dni od daty wykonania swego zobowiązania. 

Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla zamawiającego najkorzystniejszy 

bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości pozyskania kredytu oraz 

realne warunki w jakich funkcjonuje zamawiający. 

 

Reasumując, opisując przedmiot zamówienia zamawiający zawarł w nim wszystkie istotne 

warunki charakteryzujące poszczególne elementy zamówienia niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania szpitala. Opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomącą dokładnych i zrozumiałych określeń – zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo wybrać i wyspecyfikować taki przedmiot zamówienia, który 

jego zdaniem nie zakłóci sprawnego i prawidłowego funkcjonowania szpitala i jest najlepszy do 

wykonywania określonych czynności. Na podstawie oceny ryzyka i zagrożeń, jakich chcielibyśmy uniknąć  

w naszym szpitalu jasno i precyzyjnie określiliśmy wymagania, jakie mają spełnić preparaty dezynfekcyjne. 

Opis przedmiotu zamówienia jest zarówno obowiązkiem, jak i uprawnieniem zamawiającego. Obiektywne 



  

jego określenie nie jest jednoznaczne z koniecznością możliwości realizacji zamówienia przez wszystkie 

podmioty działające na rynku w danej branży. Ustawa Prawo zamówień publicznych daje możliwość 

złożenia oferty wspólnej (art. 23). Przetarg nieograniczony daje możliwość przystąpienia  

i złożenia ofert niezliczonej liczbie wykonawców. Zawsze bowiem wykonawca może uzupełnić swoją ofertę 

dokonując zakupów u innego producenta bądź dostawcy.  

Zamawiający ma prawo tak sformułować wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, aby zawierał 

on komponenty, co do których zamawiający ma pewność i wiedzę, że nie wpływają negatywnie na stan 

zdrowia pacjentów, jak i zapewniają skuteczność środka dezynfekcyjnego w zakresie wymaganym przez 

Szpital. 

Zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji w stosunku do szpitali musi być rozpoznawany  

z uwzględnieniem faktu, że Szpital zobowiązany jest zapewnić pacjentom wykonanie zabiegów  

w najlepszy, bezpieczny i minimalizujący ryzyko powikłań sposób. Przy dostawach ratujących ludzkie 

życie zamawiający ma prawo ustalić, uwzględniając swoja wiedzę i doświadczenie, warunki, których 

spełnienia oczekuje od dostawców. 

 

 

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

 

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

   

 

 

        Z poważaniem 

        Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

        Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.W. 


