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Radziejów, dnia 9 kwietnia 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  „Produkty lecznicze 2021-2022” (oznaczenie sprawy ZP-03/2021) – 

ogłoszonego w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16 marca 2021 r. pod numerem: 2021/S 

052-130380 

 

Sprostowanie do odpowiedzi udzielonych dnia 9 kwietnia 2021 r.  

Pytanie nr 52 

Wnosimy o usunięcie z Pakietu 21 dyskryminującego i nieuzasadnionego merytorycznie zapisu, aby 

oferentem w przedmiotowym postępowaniu były wyłącznie hurtownie farmaceutyczne 

„reprezentujące” wytwórcę, a nie dystrybutora wyrobu medycznego. Wymóg ten stoi w jaskrawej 

sprzeczności z przepisem zawartym w art. 16 ust. 1 i ust. 3 oraz w art. 99 ust. 4, ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Hurtownie farmaceutyczne przechowują towary w takich samych warunkach, 

niezależnie czy te towary są dostarczane przez wytwórcę, czy przez dystrybutora. Podobnie, 

Zamawiający nie ma podstaw do tego aby domniemywać a priori, że dystrybutor przechowuje paski 

testowe w nieodpowiednich warunkach, czyli de facto narusza obowiązujące przepisy prawa tylko ze 

względu na swoje właściwości podmiotowe. Prosimy również o przyjęcie do wiadomości faktu, że 

zgodnie z polskim prawem „wytwórcą” wyrobu medycznego może być firma, której rola ogranicza się 

do wprowadzenia własnych oznakowań na gotowym wyrobie wyprodukowanym przez zupełnie inny 

podmiot i do sprzedaży tego wyrobu pod własną marką na podstawie umowy z rzeczywistym 

producentem (jest wówczas tzw. wytwórcą OEM, nie biorącym udziału z faktycznym procesie 

projektowania, rozwoju, czy produkcji wyrobu). W tym celu prosimy o przeczytanie ze zrozumieniem 

art. 1 ust. 45 pkt. b Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, który jednoznacznie 

podaje m. in. taką definicję wytwórcy („podmiot który[] oznakowuje gotowy wyrób w celu 

wprowadzenia go do obrotu pod nazwą własną”). Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie. 

BYŁO  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis., 

Winno być: 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

Pytanie nr 54 

Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania oraz mając na uwadze, że 

Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu 

otrzymanie produktu dostosowanego do jego potrzeb. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok 

KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający 

dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań”, czy podtrzymują Państwo 

wymóg, aby do rzeczonego postępowania w Pakiecie 21 w pozycji 1 przystępowały Hurtownie z 

testem paskowym kompatybilnym z opisem zawartym w SiWZ? 
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BYŁO  

Odpowiedź: Nie podtrzymujemy wymogu.  

Winno być: 

Odpowiedź: Podtrzymujemy wymóg.  

Zamawiający informuje, że załącznik nr 1a (po modyfikacji z dnia 9 kwietnia 2021 r.) jest nieważny. 

Obowiązuje załącznik 1a ( formularz asortymentowo cenowy) z dnia 16 marca 2021 r.  

 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.  

 

Radziejów, dnia 9 kwietnia 2021 r.   

DYREKTOR 

          mgr Sebastian JANKIEWICZ 
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