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

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków. 

 

Rozstrzygnięcie protestu 
 

 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 10.04.2008 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 

oddalony w całości. 

 
Uzasadnienie 

 
Zamawiający odnosi się do zarzutu firmy Paul Hartmann Sp. z o.o. – „prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opisu przedmiotu w sposób nie 

zapewniający i utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji Wykonawcom,  

i umieszczenie na skutek dokonanych wyjaśnień zapisów w treści SIWZ – zadanie  

nr 2 poz. 15-17 – wprowadzenie wymogu, aby produkty oferowane w tych pozycjach zadania 

nr 2 były wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu”. 

Zamawiający podtrzymuje stanowisko w przedmiotowej kwestii zawartej, w odpowiedziach 

udzielonych Wykonawcom 08.04.2008 r. oraz 09.04.2008 r. 

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 materiały 

opatrunkowe. 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. Protestujący może zakupić gazę sterylizowaną 

parą wodną, jeśli takie są wymagania Zamawiającego, tym bardziej, ze pozostałe jałowe 

produkty tej firmy sterylizowane są w parze wodnej. 

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. 

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.  

Zdaniem Zamawiającego wyjaławianie za pomocą gazów w tym tlenkiem etylenu, jak podaje 

FP VI, jest metodą z konieczności, gdy nie mogą być zastosowane inne metody (materiały 

wrażliwe na temperaturę). Istotnym czynnikiem ograniczającym jest zjawisko sorpcji gazu 

przez wyjałowiony materiał oraz możliwość zachodzenia reakcji chemicznych  

z wytworzeniem związków toksycznych. Z tego powodu metoda ta znajduje zastosowanie 

tylko w szczególnych przypadkach. 

FP VI zaleca wyjaławianie materiałów opatrunkowych parą nasyconą pod ciśnieniem, gdyż 

jest najbezpieczniejszą metodą sterylizacji. Dlatego Zamawiający (wyjaśniając na podst.  

art. 38 ust. 1 Pzp opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ) nie dopuścił możliwości 

zaoferowania gazy bawełnianej sterylnej sterylizowanej tlenkiem etylenu. 

 

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

 

 

 

        Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

 

 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma pod 

nr faksu: 052 3956505. 
 
A.T.R. 
 

 


