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Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2013 (2) 
Dotyczy: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli  
                oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie Nr 1:  
Czy Zamawiający stworzy oddzielny pakiet dla pozycji nr 4 „Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku 
azotu 50% /50  w butlach 10 l ( 2.8 m3) „  i związanej z nią  pozycji dzierżawy butli? 
Podstawa złożenia Zapytania: 
 Dokładna analiza opisu przedmiotu zamówienia sprawia, że nie można oprzeć się wrażeniu, że opis 
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny wskazuje na jednego wykonawcę jakim jest Linde Gaz 
Polska Sp. z o.o. i obecnie uniemożliwia złożenie oferty inny wykonawcom. 
 Obecny przedmiot zamówienia stanowi jawne naruszenie przepisów Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, gdyż ogranicza konkurencję i preferuje wyłącznie jednego beneficjenta zamówienia. jedynym 
dystrybutorem na terenie RP spełniającym zapisy SIWZ jak przywoływanej mieszanki podtlenku azotu                     
i tlenu jest Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 
Komentarz do Ustawy PZP pod. red. T. Czajkowskiego (Wyd. UZP, W-wa s.112) w sposób nie 
pozostawiający żadnych wątpliwości w zakresie interpretacji zajmuje jednoznaczne stanowisko, 
stwierdzając, że „…4. Zakaz, o którym mowa w pkt a (art. 29 ust. 1 i 2) zostanie naruszony, gdy przy 
opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących  konkretnego 
producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu                   
i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne…” 
Z całkowitą pewnością możemy stwierdzić, że ograniczenie możliwości składania korzystnych dla 
Zamawiającego ofert narusza również bezpośrednio art. 3 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 
16.04.1993 (Dz. U. z 08.06.1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji gdyż 
wypełniony został katalog przesłanki jaką jest „…rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie 
klientów…”. 
Ponadto pragniemy zwrócić w tym momencie uwagę na fakt,  że utrudnianie uczciwej konkurencji dotyczy 
działań Zamawiającego, a naruszenie przepisów powołanej ustawy w konsekwencji może być przyczyną 
unieważnienia postępowania lub ewentualnej umowy zawartej w kolizji z przepisami Ustawy PZP. 
Naturalnie, zmiana zapisu w formularzu cenowym wyodrębnienie Entonoxu oferowanych przez Linde Gaz 
Polska Sp. z o. o., pozwoli Szpitalowi na dopuszczenie większej liczby Wykonawców do postępowania,                  
a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności oraz związane z ty zaoszczędzenie środków. 
Mając na względzie przedstawione argumenty wnoszę jak na wstępie. 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja SIWZ SPZOZ.V.ZP-3520/7/2013 (1) z dnia 27.03.2013r. 
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