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   Łódź, dnia 19 października 2022 roku 
 
Do:    Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
   ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa 
 
Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski  
   im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
   ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń 
   KRS: 0000002564 
   Tel.: +48 566100319 
   Faks: +48 566100306/ +48 566557530 
   E-mail: dzp@med.torun.pl 
   www.med.torun.pl 
 

 Odwołujący:  Naprzód Hospital sp. z o.o. 
    z siedzibą w Łodzi 
    ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
    KRS: 0000510909 

   Pełnomocnik: Ewa Grzelak 
 

    Adres do korespondencji: 
  
    ul. Traktorowa 126, l. 202, 91-204 Łódź 
    Tel. +48 426405777 
    FAX: +48 422572816 
    e-mail: przetargi@rekeep.pl 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sterylizacji dla Specjalistycznego 
Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu”, nr sprawy: SSM.DZP.200.124.2022, 

ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17 czerwca 

2022 r. pod numerem: 2022/S 116-326596. 
 

ODWOŁANIE 
 

 Działając w imieniu Odwołującego – Naprzód Hospital sp. z o.o. – na podstawie art. 505 
ust. 1 w zw. z art. 513 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 j.t. - zwanej dalej „Pzp”): 
I. wnoszę odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także na zaniechanie czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; tj.:, 
1) nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, 

II. zarzucam Zamawiającemu naruszenie: 
1) art. 99 ust. 1, 2 ,5 i 6 Pzp w zw. z art. 101 ust. 4 i 5 Pzp w zw. z art. 359 pkt 1 Pzp 

przez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 
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wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w 

szczególności przez zaniechanie wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów 

stosowanych w celu oceny równoważności. 
III. wnoszę o nakazanie Zamawiającemu dokonanie zmiany:  

1. w ramach zarzutu nr 1: nakazanie Zamawiającemu wskazania w opisie 

przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności w 

szczególności czy równoważne będą materiały, pakiety, zestawy i ich poszczególne 

elementy składowe zaoferowane przez wykonawcę w cz. IV i VI zał. 1, które: 
 
a) przeznaczone będą do takich samych procedur zabiegowych, jakie wskazał 

Zamawiający w opisach materiałów, pakietów, zestawów i ich poszczególnych 

elementów w cz. IV i VI zał. 1 (np. cewnikowanie, wkłucie, znieczulenie, szycie 

itd.), ale będą się różniły: 
 

2. rodzajem i ilością elementów składowych w pakiecie/zestawie, 
3. rozmiarem poszczególnych elementów, 
4. rodzajem zapakowania, 
5. sposobem i materiałem opakowania, zgrzewania, 
6. metodą sterylizacji, 
7. rodzajem oznakowania / etykiety, 
8. innymi parametrami, 

 
b) będą miały inne: 
 

9. wymiary, w tym wymiary otworów, 
10. gramaturę, 
11. skład materiałowy, 
12. chłonność, 
13. ilość warstw, nitek, 
14. ilość sztuk w pakiecie / zestawie / opakowaniu, 
15. kolorem 

 
niż te, które wskazał Zamawiający w opisach materiałów, pakietów, zestawów i 

ich poszczególnych elementów w cz. IV i VI zał. 1 oraz jaką tolerancję ww. 

parametrów uzna zamawiający w granicach równoważności. 
 

IV. wnoszę o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów 

postępowania odwoławczego, w tym wniesionego wpisu od odwołania oraz uiszczonej 

opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 
V. oświadczam, że Odwołujący posiada interes faktyczny i prawny we wniesieniu 

odwołania, bowiem nie upłynął jeszcze termin złożenia ofert, Odwołujący ma możliwość 

złożenia oferty i uzyskania zamówienia, wobec czego jest zainteresowany tym, aby 

postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 
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Uzasadnienie 

 
Zachowanie terminu do wniesienia odwołania 
 
 Odwołujący zaznacza, że odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu, o którym 

mowa w art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp.  
 
 Zamawiający w dniu 14 października 2022 r. na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp zmodyfikował 

treść SWZ w taki sposób, że: w Części  1. „Opisu przedmiotu zamówienia” wprowadził nowy zapis 

o następującej treści:  
 
„1.4. Rozwiązania równoważne  
            1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w 

stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji 

standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz 

zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SWZ.  Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych 

patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści 

art. 101 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających 

zastosowanie rozwiązań równoważnych.   
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 

równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji 

ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w 

dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania 

zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej.  
            2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, 

urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich 

zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów 
równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i 

innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w 
dokumentacji technicznej, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych 

powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie 

ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych 

i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że 

na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. 

materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez 
Zamawiającego.  
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Wszystkie znaki  towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu  
a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 

technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe  a 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach 

funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane  w 

dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są 

parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. 
            3) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji dopisuje się wyrazy 

"lub równoważne".” 
 
 W ocenie Odwołującego Zamawiający naruszył art. 99 ust. 1, 2, 5 i 6 Pzp w zw. z art. 101 
ust. 4 i 5 Pzp art. 359 pkt 1 Pzp przez zaniechanie dokonania opisu przedmiotu zamówienia w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w 

szczególności przez zaniechanie wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów 

stosowanych w celu oceny równoważności oferowanych zestawów do sterylizacji. 
 
 Zamawiający tak naprawdę dokonał w Opisie Przedmiotu Zamówień transpozycji 

przepisów Prawa Zamówień Publicznych powołanych w zarzucie bez wskazania konkretnych i 
szczegółowych kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.  
 
 W myśl art. 99 ust. 5: "Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy "lub równoważny"." Natomiast ust. 6 stanowi że: "Jeżeli przedmiot zamówienia 

został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu 

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności." 
 
 W art. 101 ust. 4 i 5 Pzp zastrzeżono: " 4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie 

do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 
 Jak wskazuje się w doktrynie: "Celem art. 99 ust. 6 Pzp jest poinformowanie wykonawcy, 
które elementy produktu lub usługi opisane w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 Pzp, uważa za 
najistotniejsze. Przepis nakazuje, aby zamawiający, przywołując określenie identyfikujące konkretny 

produkt lub usługę wykonawcy lub producenta i stanowiące element opisu przedmiotu zamówienia, 

każdorazowo: stosował zwrot „lub równoważny” oraz dokonywał opisu kryteriów równoważności. 

Kryteriami równoważności będą wybrane cechy określające przedmiot zamówienia opisany przez 

zamawiającego za pomocą określeń, o jakich mowa w art. 99 ust. 4 Pzp. Opis tych kryteriów 

równoważności, zgodny z art. 99 ust. 1 Pzp, powinien pozwolić rozpoznać potencjalnym 

wykonawcom produkt lub usługę inną niż referencyjna, a w wystarczającym stopniu spełniającą 
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oczekiwania zamawiającego, a następnie zapewnić realną możliwość jej zaoferowania. Doniosłe 

znaczenie będzie miało właściwe ujęcie przez zamawiającego cech równoważnych. Co do zasady 

przedmiot zamówienia składać się może z całego zbioru cech technicznych, z których niektóre 

mają charakter kluczowy, inne zaś są pozbawione większego znaczenia. Orzecznictwo KIO 
wskazało trzy występujące na tym tle podstawowe błędy w opisie równoważności30, w różnym 

stopniu dyskwalifikujące sformułowany opis. Pierwszym z nich jest brak precyzji opisu kryteriów 

równoważności. Nieprecyzyjne kryteria operują pojęciami ogólnymi lub słabo weryfikowalnymi, np. 
odesłaniami do jakości produktu równoważnego, przez co nie pozwalają na identyfikację produktu 

równoważnego. Drugim ujawnionym błędem jest pozorny opis rozwiązań równoważnych. Opis 

równoważności zostaje sformułowany w taki sposób, że nie istnieje na rynku rozwiązanie 

równoważne do rozwiązania referencyjnego wskazanego w SWZ. Przejawem tego błędu będzie np. 

obowiązek nałożony na wykonawców, aby wszystkie bez wyjątku parametry techniczne produktu 

równoważnego były równe lub lepsze od parametrów produktu identyfikowalnego, np. imiennie 
wskazanego. Jest to niewykonalne i wymusza na wykonawcach obowiązek zaoferowania wyłącznie 

rozwiązania referencyjnego, czyniąc dopuszczenie równoważności pozornym. Nawet urządzenie o 

klasę wyższe od referencyjnego może bowiem zawierać jakiś nieistotny parametr techniczny, który 

będzie gorszy od parametrów rozwiązania referencyjnego, co może skutkować ryzykiem odrzucenia 

takiej oferty." [tak w: Komentarz do Prawa Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych 

pod redakcją Mateusza Winiarza oraz Huberta Nowaka art. 99 ust. 6 Pzp - str. 342, tak też w: 

Gawrońska-Baran Andrzela i in. art. 99 Pzp, Prawo zamówień publicznych. Komentarz 

aktualizowany LEX, wyrok KIO z dnia 22 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1271/19, wyrok KIO z dnia 6 
października 2017 r., sygn. KIO 1960/17 31, wyrok KIO z dnia 22 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 
1271/19. 
 
 Niewątpliwie sposób zastrzeżenia przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych nie 

określa cech równoważnych świadczonych usług dostawy zestawów zabiegowych, których 

określenie należy do ustawowych obowiązków Zamawiającego. 
 
 Dla ukazania faktu naruszenia przez Zamawiającego w.w. przepisów i braku określenia ram 

równoważności należy podkreślić znaczące różnice pomiędzy wymaganymi przez Zamawiającego 

poszczególnymi komponentami sterylnych pakietów zabiegowych, których dostawę obejmuje 

zamówienie a pakietami zabiegowymi dostępnymi do nabycia na rynku, co uniemożliwia 

potencjalnemu Wykonawcy złożenie prawidłowej oferty bez określenia ram równoważności. 
  
 Przykładowo: 
 

1. W OPZ dla Pakietu IV - Sterylne zestawy zabiegowe w pozycji 20 Zamawiający wskazał, że 

wymaga od Wykonawcy dostawy Zestawu do opatrunku dużego który składa sie z Peana 

metalowego - 1 szt., kompresu chłonnego 16W - włóknina + gaza 10 x 20 - 3 szt., tupfera  
gazowego z nitką RTG rożek - 4 szt. podczas gdy na rynku dostępne są kompresy z gazy bez 

zawartości włókniny. 
2. W OPZ dla Pakietu VI - Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym w 

pozycji 38 Zamawiający wskazał, że wymaga od Wykonawcy dostawy Pakietu 
opatrunkowego, na który składają m.in. kompres gazowo - włókninowe ( gaza opatrunkowa 
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17-20 nitek, 16 warstw; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g ) podczas 

gdy na rynku dostępne są kompresy wykonane z gazy 17-nitkowej, 16 warstw, bez 
dodatkowego wkładu chłonnego. 

3. W OPZ dla Pakietu VI - Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym w 

pozycji 38 Zamawiający wskazał, że wymaga od Wykonawcy dostawy Pakietu 

opatrunkowego, na który składają m.in. kompres gazowo - włókninowe ( gaza opatrunkowa 
17-20 nitek, 16 warstw; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g ) podczas 

gdy na rynku dostępne są kompresy wykonane z gazy 17-nitkowej, 16 warstw, bez 
dodatkowego wkładu chłonnego. 

4. W OPZ dla Pakietu VI - Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym w 
pozycji 45 Zamawiający wskazał, że wymaga od Wykonawcy dostawy zestawu do 

cewnikowania, na który składają serweta podfoliowana celulozowo-polietylenowa o 
gramaturze min. 40g/m2, chłonność min. 7g/g 50cmx60cm, serweta podfoliowana 
celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 40g/m2, chłonność min. 7g/g 50cmx60cm z 

otworem o średnicy 5cm i rozcięciem,  przeźroczysty pojemnik plastikowy z miarką 125ml, 

a także kompresy gazowe 17nitek, 8warswt o gramaturze min. 1,3g 7,5cmx7,5cm, podczas 
gdy na rynku dostępne są serwety podfoliowane o wymiarach serwety: 50cm x 70cm, 

gramatura 54g/m2, chłonność 180%, a także serweta podfoliowana polipropylenowo-
polietylenowa o wymiarach 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7 cm, gramatura 60g/m2, 

chłonność 600%. Na rynku występują przeźroczyste pojemniki plastikowe z podziałką 120 

ml a nie 125 ml. Co więcej zestawy te oferowane na rynku zapakowane są w opakowanie 

typu rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym 

otwieranie zamiast w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w 

kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji. 
5. W załączniku nr 2 - ORGANIZACJIA REALIZACJI USŁUGI STERYLIZACJI, w poz. 

„Warunki realizacji usługi” wskazano, iż pakiety z materiałem opatrunkowym powinny być 

sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu podczas gdy pakiety dostępne na rynku 

sterylizowane są tlenkiem etylenu. 
6. W OPZ dla Pakietu VI - Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym w 

pozycji 54 Zamawiający wskazał, że wymaga od Wykonawcy dostawy zestawu do szycia, 

na który składa się m.in. serweta z laminatu nieprzemakalnego o gr. 42 g/m2, rozmiar 50 x 

60 cm, otwór ø 8 cm, przylepiec wokół otworu oraz serweta z laminatu nieprzemakalnego o 
gr. 42 g/m2, wymiary 45 x 75 cm. Na rynku dostępne są natomiast serwety o gramaturze 

60g/m2, rozmiarze 50cm x 75cm, otworze o śr. 7 cm.  
 
 Wobec powyższego należy uznać, iż sposób zastrzeżenia przez Zamawiającego w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia rozwiązań równoważnych (bez wskazania ram równoważności) przy 

jednoczesnym dokładnym określeniu zestawów zabiegowych i ich składu, których dostarczenia 

wymaga Zamawiający, uchybia obowiązkowi Zamawiającego określonemu w art. 99 ust. 5 i 6.  
 
Zamawiający winien wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu 

oceny równoważności w szczególności czy równoważne będą materiały, pakiety, zestawy i ich 

poszczególne elementy składowe zaoferowane przez wykonawcę w cz. IV i VI zał. 1, które: 
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           a) przeznaczone będą do takich samych procedur zabiegowych, jakie wskazał Zamawiający 

w opisach materiałów, pakietów, zestawów i ich poszczególnych elementów w cz. IV i VI zał. 1 

(np. cewnikowanie, wkłucie, znieczulenie, szycie itd.), ale będą się różniły: 
            
        1. rodzajem i ilością elementów składowych w pakiecie/zestawie, 
        2. rozmiarem poszczególnych elementów, 
        3. rodzajem zapakowania, 
        4. sposobem i materiałem opakowania, zgrzewania, 
        5. metodą sterylizacji, 
        6. rodzajem oznakowania / etykiety, 
        7. innymi parametrami, 
            
        b) będą miały inne: 
            
        1. wymiary, w tym wymiary otworów, 
        2. gramaturę, 
        3. skład materiałowy, 
        4. chłonność, 
        5. ilość warstw, nitek, 
        6. ilość sztuk w pakiecie / zestawie / opakowaniu, 
        7. kolorem 
            
           niż te, które wskazał Zamawiający w opisach materiałów, pakietów, zestawów i ich 

poszczególnych elementów w cz. IV i VI zał. 1 oraz jaką tolerancję ww. parametrów uzna 

zamawiający w granicach równoważności. 
 
 Mając na względzie powyższe wnoszę jak w petitum.  
  
 W załączeniu: 

1. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącego 

Odwołującego – Naprzód Hospital sp. z o.o.; 
2. pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej; 
3. potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwołania; 
4. potwierdzenie przesłania odwołania Zamawiającemu w terminie; 
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