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ODWOŁANIE
W imieniu Linde Gaz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie (dalej Wykonawcą
vel Odwołującym), działając na podstawie art. 180 ust. 4 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wnoszę odwołanie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechania czynności przez
Zamawiającego, do której jest on zobowiązany na podstawie PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest dostawa tlenu medycznego i innych gazów medycznych dla
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) dla Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Armii Krajowej 105/106 (dalej Zamawiający) prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura postępowania: PCZ.ZP.04/2020), (Publikacja ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535349-N-2020 z dnia 2020-04-28 r.) zwanym dalej „Postępowaniem”.
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.,31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17 na podstawie art. 180
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych po zapoznaniu się z MODYFIKACJAMI odpowiedziami na
wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.05.2020r, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy PZP
(Załącznik nr 1 do Odwołania) składa :
ODWOŁANIE

Form 1022/19 02.20

na niżej wskazane czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
podjęte w niniejszym postępowaniu powodujące naruszenie podstawowych zapisów ustawy Prawo
zamówień publicznych:
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1.

naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję;

2.

naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który
utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie "sam w sobie" stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający
na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz
wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy;

3.

naruszenie art. art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie "sam w
sobie" stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz
wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego
przedsiębiorcy;

4.

naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia;

5.

naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania, albowiem do
czasu obowiązywania kwestionowanych zapisów jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosi o:
usunięcie z treści opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – wymagania aby
zaoferowany produkt leczniczy, gaz medyczny 50% tlen i 50% podtlenek azotu , który oprócz wskazań
do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiadał literalne wskazania
do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i
punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
Wskutek czynności podjętych przez Zamawiającego, firma Linde Gaz Polska Sp. z o.o., doznała uszczerbku
prawnego polegającego na braku możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
tlenu medycznego i innych gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w
Malborku i Nowym Dworze Gdańskim), nr postępowania PCZ.ZP.04/2020, a tym samym na niemożności
uzyskania przedmiotowego zamówienia w w/w. postępowaniu.
Data podjęcia informacji o modyfikacji SIWZ oraz odpowiedziach na pytania – 05 maja 2020 r.
Data wniesienia odwołania : 11 maja 2020r.
Data przesłania kopii odwołania Zamawiającemu 11 maja 2020r
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. posiada interes prawny i faktyczny we wniesieniu odwołania ponieważ
zamierza ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Odwołujący formułując
treść zarzutów wskazuje niniejszym naruszenie przepisów ustawy wskazanych w odwołaniu, tj. :
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prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, wadliwe opisanie
przedmiotu zamówienia , Interes Spółki Linde Gaz Polska Sp. z o.o. wyraża się również w tym, że
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być przeprowadzone
zgodnie z przepisami prawa, a Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera nieuzasadnione
postanowienia dyskryminujące. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Wars zawie z dnia 19.12.2007
r. sygn. akt V Ca 2506/07 „Interes prawny w uzyskaniu zamówienia należy rozumieć w ten sposób, że
wykonawca ma prawo oczekiwać, ze sam proces udzielenia zamówienia będzie odbywał się w sposób
prawidłowy i z tego wynika jego interes we wnoszeniu środków ochrony prawnej".
1.
2.
3.

Powyższe dowodzi o spełnieniu przesłanki do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w
art. 179 ust. 1 ustawy.
Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania Odwołujący powziął w dniu
05.05.2020 Termin na wniesienie odwołania wynikający z art. 182 ust.2 pkt. 2 ustawy PZP został zachowany.
Odwołujący przesłał kopię odwołania Zamawiającemu w dniu 11.05.2020 tj. z zachowaniem terminu, o
którym mowa w art. 180 ust. 5 ustawy PZP.

UZASADNIENIE
Po wnikliwej analizie w dn. 05.05.2020 zmodyfikowanej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(MODYFIKACJI odpowiedzi na zapytania udzielone przez Zamawiającego z dnia 05.05.2020, a stanowiące
integralną cześć SIWZ) w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tlenu medycznego i
innych gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze
Gdańskim) numer postępowania PCZ.ZP.04/2020, stwierdzamy, że Zamawiający ustanowił w SIWZ wymogi
dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie załącznika nr 2 do SIWZ (gazu medycznego sprężonego : podtlenek
azotu 50% v/v i tlen 50% v/v pod ciśnieniem 170 bar ( tzw. gaz rozweselający na porodówki)) z naruszeniem
przepisu art. 29 ust. 2 ustawy PZP, zakazującego opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję. Wprowadzony przez Zamawiającego zapis, ustanowił wymóg aby zaoferowany
produkt leczniczy, gaz medyczny 50% tlen i 50% podtlenek azotu, który oprócz wskazań do stosowania w
krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiadał literalne wskazania do stosowania i określony
sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób
podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
W preambule uzasadnienia Odwołujący, tj. firma Linde Gaz Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prof.
Michała Życzkowskiego pragnie stwierdzić z pełną stanowczością, iż dostępny w naszej ofercie produkt
leczniczy mieszanina 50/50 tlen – podtlenek azotu (Entonox) posiada wskazania do stosowania w położnictwie,
a co za tym idzie posiada on również określony sposób dawkowania i podawania w położnictwie. Niemniej jest
on identyczny jak w przypadku innych procedur medycznych, gdzie pożądane jest leczenie krótkotrwałego bólu
o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania
przeciwbólowego. Jedyne odstępstwo od reguły stanowi sposób podawania i wskazania mieszaniny gazów w
stomatologii, gdzie zaleca się używanie podwójnej maski lub alternatywne użycie maski nosowej lub nosowo –
policzkowej z odpowiednim odpompowaniem powietrza/wentylacją. Wszystkie te informacje możemy odnaleźć
w charakterystyce produktu leczniczego produktu o nazwie Entonox.
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Wprowadzone wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwiają Odwołującemu ubieganie
się o przedmiotowe zamówienie publiczne utrudniając uczciwą konkurencję, której zapewnienie jest
podstawowym obowiązkiem Zamawiającego. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, bez uzasadnienia merytorycznego wprowadził do opisu przedmiotu
zamówienia wymogi, którym odpowiada konkretny produkt konkretnego producenta. Krótkie uzasadnienie
wysłane do Odwołującego w dniu 07.05.2020 w odpowiedzi na wniosek spółki Linde Gaz dotyczący naruszenia
przepisów ustawy (załącznik nr 8 do Odwołania), nie stanowi jakiejkolwiek merytorycznego i rzeczowego
uzasadnienia podjętej przez Zamawiającego czynności wprowadzenie opisanego powyżej wymogu. Tym samym
Zamawiający wskazał produkt oraz producenta, którego preferuje, zamykając jednocześnie drogę do pozyskania
zamówienia wykonawcom oferującym produkty nie posiadających (literalnie) parametrów określonych w treści
SIWZ, spełniające identyczne funkcje użytkowe i jakościowe w stosowanych w szpitalach na całym świecie
procedurach. Nie ulega wątpliwości, iż szereg zapisów SIWZ odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia
będzie miało wpływ na poziom konkurencyjności postępowania o zamówienie publiczne, który jak pewnie
Zamawiający przyzna, powinien być możliwie najwyższy. Stąd jedynym możliwym w omawianej sytuacji
rozwiązaniem byłoby dopuszczenie wszystkich produktów zgodnych z właściwą europejską, a zatem i polską
normą o właściwościach zapewniających osiągnięcie celu medycznego, bezpieczne i skuteczne wykonanie
określonej procedury medycznej, a nie wymaganie wyłącznie produktów posiadających unikatowe, specyficzne
dla konkretnego produktu konkretnego producenta właściwości, zwłaszcza w sytuacji, gdy w wyniku
stronniczych zapisów SIWZ ucierpieć może interes któregokolwiek z podmiotów, co już stanowi przejaw
utrudniania uczciwej konkurencji.
Już Zespół Arbitrów w jednym ze swoich wyroków wskazuje, iż „zasada równego traktowania podmiotów
ubiegających się o zamówienie publiczne i zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący
zachowanie uczciwej konkurencji obejmują wszelkie czynności Zamawiającego i dotyczą wszystkich faz
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”(sygn. akt. UZP/ZO/O-1677/06).
Podobne stanowisko wyraża również nowsze orzecznictwo : „Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z
najistotniejszych czynności dokonywanych w toku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Wskazuje na to ponowienie w ustawie w odniesieniu stricte do opisu przedmiotu zamówienia
generalnej zasady zawartej wcześniej w art. 7 ust. 1 ustawy PZP, a obowiązującej w odniesieniu do wszystkich
czynności podjętych przez zamawiającego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, od jego
przygotowania i wszczęcia począwszy, a na zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego skończywszy.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję. Na wagę opisu przedmiotu zamówienia dla prawidłowego przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia wskazuje nie tylko ponowienie reguły zawartej w art. 7 ust. 1 Pzp, ale
również to, że naruszeniem normy art. 29 ust. 2 Pzp nie jest rzeczywiste, lecz już potencjalne ograniczenie
konkurencji w postępowaniu (…), W świetle przywołanych przepisów swoboda zamawiającego w określaniu
cech robót budowlanych, dostaw lub usług, które chce zakupić, jest ograniczona koniecznością zachowania
zasad ustalonych w art. 7 ust. 1 Pzp. Opis przedmiotu zamówienia ograniczający możliwość złożenia ofert przez
wykonawców, który nie jest podyktowane racjonalnymi i obiektywnie uzasadnionymi potrzebami
zamawiającego narusza prawo. Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest zatem nie tylko opis przedmiotu
zamówienia wskazujący wprost na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który utrudnia
dostęp do zamówienia jedynie kilku wybranym wykonawcom działającym w danym obszarze rynku (…), Z art.
29 ust. 1 i 2 Pzp należy wywieść zatem zasadę neutralności opisu przedmiotu zamówienia, który powinien być
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opisany w taki sposób, że charakterystyka wymagań zamawiającego jest tak samo czytelna i zrozumiała dla
wszystkich wykonawców i nie pozycjonuje ich szans na uzyskanie zamówienia.” Sygn. akt KIO/KD 40/17
UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 7 sierpnia 2017 r.
„Podkreślić trzeba, że z treści art. 29 ust. 3 ustawy Pzp jednoznacznie wynika zakaz takiego konstruowania
przedmiotu zamówienia, który prowadziłby do użycia jakichkolwiek sformułowań, mających na celu
faworyzowanie określonego wykonawcy. Nie można także opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który
wskazywałby na konkretnego producenta lub producentów wyrobów (…)
Określenie przedmiotu zamówienia ze wskazaniem konkretnego producenta tylko wtedy nie będzie stanowiło
naruszenia zasad uczciwej konkurencji, jeżeli brak jest możliwości zrealizowania potrzeb Zamawiającego przez
inne podmioty Okoliczność taką Zamawiający powinien uprawdopodobnić (…).” III SA/Łd 830/16 - Wyrok WSA
w Łodzi Dnia 21 lutego 2017
Z podobnymi wnioskami możemy zapoznać się również w literaturze fachowej – Honorata Łopianowska, Anna
Packo, Zamówienia Publiczne, Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem, wyd.
Wolters Kluwer, W-wa 2016, gdzie w rozdziale 1 „Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców czytamy m.in. :
• „Przepis art. 7 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Zasada równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe traktowanie wykonawców
na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także środków dyskryminujących
wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do
wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie
wykonawców”;
• „Zasady wskazane w art. 7 P.z.p. sprowadzają się do zapewnienia jak najszerszego dostępu wykonawców
do ubiegania się o udzielenie zamówienia. Oznacza powyższe, że zamawiający przygotowując i prowadząc
postępowanie, powinien dążyć do udzielenia zamówienia, unikając działań mogących skutkować
ograniczeniem dostępu do postępowania”;
• „Z przepisu art. 7 ust. 1 wynikają dwie, fundamentalne dla prawa zamówień publicznych zasady ogólne:
– równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne (zasada równości);
– przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej
konkurencji (zasada uczciwej konkurencji).
Szczególnie druga zasada odnosi się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz wiąże się z
obowiązkiem dokonania przez zamawiającego rzetelnej oceny ofert.”
• „Trzeba bowiem zwrócić uwagę i na ten aspekt, z którego wynika, że dla uznania, że zamawiający naruszył
powołany przepis wystarczającym jest jedynie wykazanie, że opisując przedmiot zamówienia dokonał on
tego w sposób, który jedynie potencjalnie mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, nie jest tym samym
konieczne udowodnienie realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Dlatego też nie jest konieczne ze
strony odwołującego wykazywanie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, iż zamawiający
poprzez poszczególne zapisy utrudnił uczciwą konkurencję. Wystarczającym jest jedynie, iż opis będący
częścią siwz, zawiera zapisy, które mogłyby ją utrudnić, potencjalnie jej zagrozić”.
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Składający Odwołanie zarzuca Zamawiającemu, że dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający
uczciwą konkurencję, poprzez dobór konkretnego opisu parametru i preferencji zastosowanego zapisu w
charakterystyce produktu leczniczego, unikalnego dla konkretnego wyrobu, czym uniemożliwił innym
potencjalnym oferentom złożenie oferty, w wyniku czego w postępowaniu zostały naruszone przepisy art. 7 ust. 1
oraz art. 29 ust. 1 i 2 w ustawy Pzp. Składający Odwołanie stwierdza, że Zamawiający poprzez tendencyjne
zestawienie konkretnego szczegółowego opisu wskazania do zastosowania produktu leczniczego, zawartego w
charakterystyce produktu leczniczego, jednoznacznie wskazuje na możliwość złożenia ważnej oferty wyłącznie
jednej konkretnej firmie.
Wobec powyższego, Składający Odwołanie wnosi o uwzględnienie przedstawionych powyżej zarzutów w całości
i dokonania zmian w SIWZ - zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia treści pisma, a w konsekwencji,
jeżeli to konieczne, na zasadzie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, dokonanie przez Zamawiającego stosownej zmiany
treści SIWZ.
Ustawa PZP zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a który
jest zakazany w myśl art. 29 ust. 2 ustawy. Aby zasada dotycząca opisu przedmiotu zamówienia wypływająca z art.
29 ust. 2 ustawy mogła zostać zrealizowana Zamawiający powinien podczas dokonywania tego opisu wskazać
tylko te jego cechy, które mają dla niego znaczenie kluczowe i istotnie są uzasadnione celem prowadzonego
postępowania. Swoboda Zamawiającego w precyzowaniu swoich wymagań ograniczona jest bowiem w tym
sensie, że jego wymagania muszą mieć uzasadnienie pozwalające na zrównoważenie ograniczenia konkurencji.
Prawo zamówień publicznych chroni bowiem z jednej strony interesy Zamawiającego (interes publiczny), z drugiej
zaś nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji.
Formułując SIWZ, Zamawiający musi mieć więc na uwadze dobra chronione tą ustawą i zachować równowagę
pomiędzy rozwiązaniami preferującymi poszczególne interesy (tak Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 11
sierpnia 2006 r., sygn. akt IX Ga 137/06).
Ustawodawca sankcjonuje samo już zagrożenie naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców przez opis przedmiotu zamówienia zastosowany przez Zamawiającego, a co za tym idzie osłabia
ciężar dowodowy, który obciążałby wykonawcę chcącego kwestionować z tego powodu czynności dokonane
przez zamawiającego. Ponieważ art. 29 ust. 2 ustawy posługuje się sformułowaniem "mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję" oznacza to, że na potencjalnym Odwołującym ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis
przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś dowód na okoliczność, że do takiego
utrudnienia nie doszło ciąży na Zamawiającym (tak wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 sierpnia 2012 r.,
KIO 1630/12).
Składający Odwołanie wskazuje, że nie kwestionuje że określenie przedmiotu postępowania o udzielenie
zamówienia jest decyzją Zamawiającego, ponieważ jako gospodarz postępowania ma pełne uprawnienie do
ustanawiania wymogów realizacji zadania (usługi) w taki sposób, który pozwoli mu na kompleksowe osiągnięcie
celu, jaki zamierza osiągnąć (tak wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 kwietnia 2013 r,, KIO 776/13). – tj,
możliwość użycia mieszaniny gazów medycznych - 50% tlen i 50% podtlenek azotu w trakcie porodu. Jednakże
Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w zgodzie z przepisami ustawy. Dlatego też Odwołujący nie
dąży do opisania wymagań za Zamawiającego. Jego celem jest wskazanie wymagań postawionych przez
Zamawiającego w taki sposób, aby zapewnić ich zgodność z prawem, a w konsekwencji konkurencyjność
Postępowania i możliwość złożenia przez Odwołującego oferty niepodlegającej odrzuceniu i takiej, która będzie
mogła realnie konkurować z ofertą innego wykonawcy. Przy obecnej treści SIWZ osiągnięcie tych celów jest
niemożliwe
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Jak zostanie udowodnione, zablokowanie możliwości złożenia oferty konkurencyjnej, dokonane poprzez
manipulację nieistotnymi i bardzo subiektywnymi zapisami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego
opisywanego gazu medycznego lub ich nadinterpretacja przez Zamawiającego, naraża potencjalnych
wykonawców na szkodę i niemożliwość złożenia ważnej oraz konkurencyjnej oferty.
Składający Odwołanie zwraca uwagę, że owa manipulacja polega w szczególności na tym, że nie można wykluczyć
jedynie na podstawie literalnych zapisów charakterystyki produktu leczniczego, iż jakakolwiek mieszanina gazów
50% tlen medyczny i podtlenek azotu 50% nie posiadająca literalnie zapisu w części 4.1 i 4.2 CHPL (wskazania do
stosowania, dawkowanie i sposób podawania), o możliwości stosowania i dawkowania w położnictwie, nie
spełnia tej cechy i nie może być bezpiecznie stosowana w położnictwie.
Jak wynika z obecnych zapisów SIWZ , ocena, czy mieszanina gazów tlen medyczny 50% na podtlenek azotu 50%,
będąca przedmiotem oferty odwołującego spełnia wymogi postawione w SIWZ zostanie dokonana na podstawie
treści Charakterystyka Produktu Leczniczego, w istocie jedynie przez porównanie tej treści z ChPL drugiego
produktu dostępnego na rynku. Niesporne jest, że treść ta nie jest tożsama z Charakterystyką Produktu Leczniczego
o nazwie Kalinox wobec przyjęcia różnej metodologii opisu, w szczególności wskazań do stosowania, które w
odniesieniu do Kalinoxu polegają na literalnym wymienieniu konkretnych jednostek, natomiast dla produktu o
nazwie własnej Entonox wskazano w treści ChPL grupy wskazań. Znamienne jest przy tym, że obydwa leki są
mieszaninami dwóch gazów i w obu skład ilościowy i jakościowy, jest taki sam:
•

Podtlenek azotu (Dinitrogenii oxidum) 50%

•

Tlen (Oxygenium) 50%

Na podstawie orzecznictwa (Sygn. akt: KIO 340/15 Wyrok z dnia 11 marca 2015 r.) należy wskazać, iż już Izba KIO
zważyła, że Charakterystyka Produktu Leczniczego ma na celu potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw
z wymaganiami zamawiającego. Mając na uwadze, że dokument ten nie jest sporządzany na potrzeby
konkretnego kontraktu nie można wykluczyć sytuacji, że nie zawiera on treści w pełni potwierdzających
wymagania zamawiającego; taka sytuacja ma miejsce w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Jak podkreśliła w wyroku Izba, w takim jednak wypadku to na wykonawcy spoczywa obowiązek
udowodnienia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego, tj. możliwości bezpiecznego
zastosowania mieszaniny gazów o nazwie własnej Entonox w położnictwie – co w dalszej części pisma zostanie
udowodnione. Podobne stanowisko odnajdujemy w innym wyroku KIO (Sygn. akt KIO 383/14 WYROK z dnia 13
marca 2014) - Nie można wykluczać, że w indywidualnych przypadkach konkretnego postępowania,
dokument taki jak Charakterystyka Produktu Leczniczego nie zawiera treści potwierdzających spełnianie
wymagań zamawiającego, mimo że oferowany produkt w istocie odpowiada wymaganiom zamawiającego.
W takim jednak przypadku rzeczą wykonawcy jest wykazanie zgodności swej oferty z wymaganiami
zamawiającego.
Nowo wprowadzony do SIWZ wymóg na podstawie odpowiedzi z dnia 05.05.2020 (MODYFIKACJA odpowiedzi na
pytanie nr 2 do pakietu 2) w obecnym kształcie dyskwalifikuje jakąkolwiek konkurencję obecną na rynku gazów
medycznych - nie ma mieszaniny gazu medyczny tlen i podtlenek azotu, poza produktem firmy Air Liquide Polska
Sp. z o.o., który spełniałby nowo wprowadzony zapis SIWZ, dotyczący literalnego zapisu zawartego w ChPL
(wskazania do stosowania, sposób dawkowania i podawania), odnoszącego się do możliwości stosowania
mieszaniny gazów w położnictwie. Należy zaznaczyć, iż po wprowadzeniu powyższego wymogu, tylko produkt o
nazwie własnej „Kalinox” spełnia nowe wymagania SIWZ w sztucznie skompilowanej "mozaice" wszystkich
punktów SIWZ, co skutkuje zatem, iż tą cześć zamówienia w której znajduje się mieszanina gazów 50% tlen
medyczny i podtlenek azotu 50%, może wygrać tylko jeden wykonawca, z jednym konkretnym produktem –
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składający zapytanie, firma Air Liquide Polska Sp. z o.o. Powyższe zarzuty Odwołującego, wynikające z
udzielonych w dniu 05.05.2020 MODYFIKACJI odpowiedzi dotyczących relacji treści SIWZ do dokumentu ChPL,
zostały wskazane z tego względu, że twórca pytania - firma Air Liquide Polska Sp. z o.o., całą istotę swojej
argumentacji wywodzi z tego, że skoro ChPL leku nie zawiera we wskazaniach do stosowania odrębnego zapisu o
możliwości stosowania mieszaniny gazów tlen/podtlenek azotu do znieczulenia w położnictwie, to tym samym,
jest to okoliczność, która miałaby przesądzać o tym, że zaoferowany lek nie spełnia wymagań Zamawiającego.
Tymczasem w Orzecznictwie (Sygn. akt: KIO 2533/15 WYROK z dnia 4 grudnia 2015 r.) tego rodzaju teza nie
znajduje uzasadnienia i jest w dodatku uproszczeniem, którego przyjęcie mogłoby doprowadzić do
całkowicie błędnych wniosków. Zgodnie z linią przyjętym w cytowanym orzecznictwie, uczynienie przez firmę
Air Liquide (treść pytania) i Zamawiającego (treść odpowiedzi), punktem wyjścia, dla oceny oferty innych
wykonawców, twierdzeń o przesądzającym i wiążącym znaczeniu treści ChPL, mogłoby - i to jedynie w sytuacji,
gdyby brak było innych dowodów lub dowody te i inne źródła wiedzy o leku nie wskazywałyby okoliczności
przeciwnych, mieć uzasadnienie wyłącznie w sytuacji, gdyby ChPL oferowanej mieszaniny tlen/podtlenek azotu,
podawała informacje o braku możliwości jest zastosowania w bólach porodowych (położnictwie) lub je wręcz
zabraniała. Tymczasem w przypadku mieszaniny gazów o nazwie własnej Entonox, ChPL jednoznacznie dopuszcza
takie zastosowania oraz podaje jego dawkowanie i sposób podawania, o czym w dalszej części Odwołania.
Żądanie tego typu zapisu odnośnie wskazań do stosowania zawartych w ChPL, nie wpływa również na sam opis
przedmiotu zamówienia rozumiany jako wyspecyfikowanie i dookreślenie parametrów i wymagań odnośnie
samego składu, właściwości, kształtu, jakości, ilości... etc... dostaw nim objętych. Przedmiotem dostawy w
postępowaniu pozostaje ciągle substancja lecznicza określona jako mieszanina podtlenku azotu (Dinitrogenii
oxidum) 50% i tlen (Oxygenium) 50% we wskazanej proporcji i tych samych właściwościach, przygotowana w
określonej pojemności i kształcie opakowań. Wskazania tak rozumianego opisu przedmiotu zamówienia
wypełniają dwa występujące na rynku produkty (Entonox i Kalinox). W przypadku obu produktów potwierdza to
zarówno ChPL jak i ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta oraz użytkownika. Nawet jeżeli
kwestionowane postanowienia SIWZ rozumieć jako wymóg odnoszący się bezpośrednio do zamawianego
przedmiotu dostawy, jako określenie jego konkretnej, wymaganej cechy, tzn. nawet wyprowadzając z żądania
przedłożenia określonego dokumentu wymaganie możliwości zastosowania go w położnictwie (cecha przedmiotu
- " który w Charakterystyce produktu leczniczego ma bezpośrednio (literalnie) wymienione wskazania do
stosowania w położnictwie, dawkowanie i sposób podawania "), to także zarówno Entonox, jak i Kalinox wymóg
taki spełniają. Różni je tyko forma, a właściwie lokalizacja umiejscowienia konkretnego zapisu w ChPL, przy czym
rozpatrywana treść merytoryczna ich obu w badanej kwestii (tj, możliwości zastosowania w położnictwie)
pozostaje taka sama. Oba preparaty są lekami dopuszczonymi do obrotu, a więc musiały przejść cykl stosowanych
badań klinicznych, w tym także w przypadku Entonoxu również w zakresie możliwości stosowania go w
położnictwie. W konsekwencji powyższego należy zaznaczyć, iż wskazane w ChPL dla produktu nazwie Entonox
dawkowanie i sposób podawania odnosi się również do stosowania mieszaniny N2O i O 2 bezpośrednio w
położnictwie tj. np. u rodzącej kobiety :
ENTONOX jest podawany poprzez inhalację przez maskę twarzową u samodzielnie oddychających pacjentów.
Podawanie produktu ENTONOX jest regulowane oddechem pacjenta. Poprzez utrzymywanie maski w
bezpieczny sposób wokół ust i nosa oraz oddychanie przez maskę tworzy się tak zwany “zawór na żądanie”,
ENTONOX wydostaje się z urządzenia i jest dostarczany do pacjenta przez drogi oddechowe. Wchłanianie
zachodzi w płucach.
Charakterystyka Produktu Leczniczego in. ChPL (ang. Summary of Product Characteristics, SPC, SmPC) –
ustrukturyzowany zbiór informacji o dopuszczonym do obrotu farmaceutycznego leku przeznaczony do użytku
przez fachowy personel medyczny w Unii Europejskiej. Charakterystyka Produktu Leczniczego jest tworzona na
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podstawie dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 6 listopada 2001 roku oraz ustawy Prawo
farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (z późniejszymi zmianami). Charakterystyka Produktu Leczniczego
jest załącznikiem do wniosku o rejestrację leku w krajach Unii Europejskiej, który po wydaniu decyzji
dopuszczającej do obrotu staje się informacją publiczną.
Należy stwierdzić z pełną stanowczością, iż oferowany w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego przez Odwołującego produkt o nazwie własnej Entonox jest od wielu lat stosowany z powodzeniem
w polskich jednostkach służby zdrowia, w tym również w położnictwie. O popularności stosowania Analgezji
wziewnej jako nieinwazyjnej metody łagodzenia bólu porodowego za pomocą mieszaniny gazów o nazwie
własnej
Entonox
czytamy
również
na
stronach
Fundacji
„Rodzić
po
ludzku”.
https://www.rodzicpoludzku.pl/Wiedza-o-porodzie/Analgezja-wziewna-nieinwazyjna-metoda-lagodzeniabolu-porodowego.html . Fundacja ta powstała w 1996 r., aby kontynuować działania zainicjowane przez grupę
dziennikarzy i działaczy społecznych podczas pierwszej akcji "Rodzić po ludzku?" (1994 r.). Jest ona organizacją
pozarządową pożytku publicznego działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Jej celem jest, aby
każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną
opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób. Celem statutowym Fundacji „Rodzić po Ludzku” jest
poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce. Fundacja działa od 1996,
aby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potrzeby kobiet i ich rodzin były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,
każda kobieta czuła się podmiotem opieki okołoporodowej i miała do niej łatwy dostęp,
dzieci przychodziły na świat w przyjaznym otoczeniu,
rodzice mogli liczyć na wsparcie w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
kobiety były świadome swych praw i domagały się ich przestrzegania,
szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
praktyka położnicza opierała się na wiarygodnych badaniach naukowych,
zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia były uwzględniane w praktyce polskich szpitali położniczych,
stworzono warunki dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do porodu,
samodzielne i niezależne położne odgrywały główną rolę w opiece nad kobietą i noworodkiem.

Misją fundacji jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się
respektowania swoich praw. Fundacja wnosi ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ze względu na to, że
stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej. Na stronach fundacji
odnajdujemy artykuł pt. ANALGEZJA WZIEWNA- NIEINWAZYJNA METODA ŁAGODZENIA BÓLU PORODOWEGO,
autorstwa dr n.med. Barbary Baranowskiej, położnej, embriolożki, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w
którym możemy przeczytać między innymi:
Analgezję wziewną stosuje się w położnictwie od kilkudziesięciu lat. Szczególnie rozpowszechniona jest w salach
porodowych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Finlandii. Polega ona na łagodzeniu bólu porodowego
poprzez podawanie rodzącej mieszaniny tlenu (O2) i podtlenku azotu (N2O). Co ciekawe, po raz pierwszy
mieszanina bezwonnego gazu została użyta jako środek przeciwbólowy przez Stanisława Klikovicha w Polsce w
roku 1881. Wykorzystał on mieszaninę 80% podtlenku azotu i 20% tlenu do łagodzenia bólu porodowego u 25
kobiet. Opublikowane przez niego wyniki badania dowodziły, iż znieczulenie to przyniosło ulgę rodzącym i nie
wywołało negatywnych następstw u noworodków.
Obecnie do znieczulenia najczęściej wykorzystuje się mieszaninę gazów składającą się z 50% podtlenku azotu i
50% tlenu, którą rodząca, według potrzeby, dozuje samodzielnie. Od 1961 roku używana jest mieszanina pod
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nazwą handlową Entonox® (Linde Group, Monachium, Niemcy). Podtlenek azotu jest niepalnym, bezwonnym i
nie posiadającym smaku gazem. Pełne działanie znieczulające mieszaniną podtlenku azotu obserwuje się po 30
do 50 sekundach od inhalacji, a początek działania wiąże się z szybkością i objętością wdechu wykonanego przez
rodzącą. Ustąpienie działania i eliminacja podtlenku azotu z organizmu następuje kilka minut po ostatnim
wdechu. Pomimo, iż inhalacja mieszaniną gazu nie znosi całkowicie odczuwania bólu na szczycie skurczu, to
zdecydowanie poprawia samopoczucie u rodzącej.
Analgezję wziewną można stosować w I, II i III okresie porodu, a także w trakcie oceniania obrażeń
porodowych, kontroli i łyżeczkowania jamy macicy lub szycia krocza. Czasem Entonox jest również stosowany
przy zakładaniu pacjentce znieczulenia zewnątrzoponowego.
Entonox charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa. Analgezja wziewna nie wpływa na czynność
skurczową macicy.
Satysfakcja kobiet z użycia analgezji wziewnej jest wysoka - w badaniu zespołu Pasha ponad 90% kobiet uznało
poród pod wpływem Entonoxu za mniej bolesny, a 98% było zadowolone z jego użycia. Nasilenie bólu przez
kobiety korzystające z mieszaniny gazów określane było jako średnie - 46,94%, a w grupie kontrolnej jako silne
- 55,10%. Jako bardzo silny ból oceniło 10,20% rodzących w grupie korzystających z analgezji wziewnej i 26,53%
w grupie kontrolnej. 49% badanych przyjmujących gaz opisało swoje doświadczenie jako dobre i doskonałe a
80,9% deklarowało, wybór tej metody łagodzenia bólu w przyszłości.
Również badania satysfakcji personelu medycznego wykazały, że położne są zadowolone ze stosowania
Entonoxu w czasie porodu.
Znieczulenie wziewne można stosować w sposób ciągły lub doraźny (przerywany). W metodzie ciągłej rodząca
ma założoną maseczkę na twarz zarówno w czasie skurczów jak i w okresie pomiędzy nimi, przy metodzie
doraźnej kobieta sama decyduje o potrzebie złagodzenia bólu przykładając do ust maseczkę na czas skurczu. W
latach wcześniejszych Entonox częściej stosowany był w sposób doraźny, co wynikało z obserwacji, że podczas
ciągłego stosowania częściej obserwowano senność u kobiet. Literatura fachowa z ostatnich latach sugeruje
raczej korzystanie z metody ciągłej inhalacji.
Aby jeszcze bardziej podkreślić popularność, powszechność, a przede wszystkim bezpieczeństwo zastosowania
mieszaniny gazów o nazwie własnej Entonox w położnictwie należy nadmienić, iż badania nad jego
zastosowaniem w Analgezji wziewnej jako nieinwazyjnej metody łagodzenia bólu porodowego stanowią
przedmiot prac naukowych prowadzonych na terenie Polski – np. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem
Prof. dr hab. med. Krzysztofa Pres pn. „Wpływ Entonoxu (Mieszaniny Podtlenku azotu z tlenem 50/50 %) na
przebieg porodu fizjologicznego i stan noworodka w materiale własnym”, napisana na Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym w Katedrze Perinatologii i Kliniki Położnictwa:
http://pbc.gda.pl/Content/70485/doktorat%20MINOWSKI%20Piotr.pdf
Mieszanina gazów Entonox była i jest do tej pory również z powodzeniem stosowana w położnictwie przez
personel medyczny samego Zamawiającego! Pierwsze zamówienie na mieszaninę gazów o nazwie własnej
Entonox pochodzi jeszcze z roku 2011 (Faktura z dnia 07.10.2011- załącznik nr 7a do Odwołania), a ostatnia partia
tejże mieszaniny została dostarczona Zamawiającemu w kwietniu 2017 (Faktura z dnia 05.04.2017 - załącznik nr
7b do Odwołania) – ponad 5 lat bezpiecznego i skutecznego użytkowania na oddziałach porodowych ! Dodatkowo
należy nadmienić iż Zamawiający w poprzednim bliźniaczym postępowaniu, oznaczonym nr sprawy PCZ.ZP.9/17
na tak samo zadane pytanie dotyczące literalnych zapisów zawartych w ChPL dotyczących konkretnych punktów
tego dokumentu (wskazania, dawkowania i sposób podawania) , udzielił w dniu 10.04.2017r odpowiedzi :
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„Zamawiający dopuszcza powyższe jednak nie stawia takiego warunku”. (załącznik nr 6 od Odwołania –
Odpowiedź na pytanie nr 9). Wskazuje to jednoznacznie, iż Zamawiający dobrze zdawał sobie sprawę z
absurdalności ewentualnie tak wprowadzonego wymogu. O brak wiedzy i umiejętności w dziedzinie stosowania
przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiającego nie podejrzewamy. Natomiast wprowadzenie tego
wymogu w obecnym przedmiotowym postępowaniu może świadczyć jedynie o bezpodstawnej chęci
wyeliminowania Odwołującego z możliwości złożenia ważnej oraz konkurencyjnej oferty.
Wskazania do stosowania w/w leku zawarte w ogólnodostępnej karcie charakterystyki produktu leczniczego –
Rejestr Produktów Leczniczych (załącznik nr 3 do Odwołania) – Wyszukiwarka Produktów Leczniczych
(http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=22291)
definiują jednoznacznie wskazania do zastosowania mieszaniny gazów Entonox. „Entonox jest przeznaczony do
leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i
ustąpienie działania przeciwbólowego. Entonox jest wskazany do stosowania u pacjentów w każdym wieku
oprócz dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca”. Wskazane w ChPL dla leku Entonox rodzaje bólu korelują z
definicją bólu porodowego, z którym mamy do czynienia w położnictwie. Jednocześnie należy nadmienić, iż
podane w ChPL wskazania do stosowania w żaden sposób nie wykluczają zastosowanie leku Entonox w
położnictwie.
Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych został
on dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
dalej Ustawa Prawo farmaceutyczne - nr pozwolenia 16433 – załącznik nr 2 do Odwołania. Zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Prawo farmaceutyczne wydanie pozwolenia jest równoznaczne z zatwierdzeniem Charakterystyki
Produktu Leczniczego, ulotki oraz opakowań produktu leczniczego, Charakterystyka Produktu Leczniczego jest
dokumentem przeznaczanym dla fachowego personelu medycznego, podczas gdy ulotka zawiera informacje
adresowane do pacjenta. Zarówno w ogólnodostępnej charakterystyce produktu leczniczego -załącznik nr 3 do
Odwołania oraz ogólnodostępnej ulotce dla pacjenta -załącznik nr 4 do Odwołania można odnaleźć następującą
informację : ENTONOX może być stosowany w późniejszych etapach ciąży, w trzecim trymestrze i przy porodzie –
pkt. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację. Wskazuje to jednoznacznie, iż produkt z oferty Odwołującego, może
być stosowany w położnictwie u kobiet rodzących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W cytowanym
uprzednio fragmencie charakterystyki produktu leczniczego zatwierdzonej przez uprawniony organ - (wskazania
do stosowania) wymienione jest ogólne przeznaczenie leku o nazwie Entonox,:
„ENTONOX jest przeznaczony do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy
pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciw bólowego. ENTONOX jest wskazany do
stosowania u pacjentów w każdym wieku oprócz dzieci w wieku poniżej jednego miesiąca.”
Bardzo zbliżoną informację znajdujemy w również zatwierdzonej przez właściwy organ Ulotce dołączonej do
opakowania: informacja dla użytkownika dla mieszaniny gazów o nazwie Entonox:
„ENTONOX powinien być stosowany, kiedy potrzebny jest efekt przeciwbólowy o szybkim początku
i zakończeniu działania oraz kiedy leczony ból ma nasilenie łagodne do umiarkowanego i jest ograniczony w
czasie. ENTONOX ma działanie przeciwbólowe po kilku wdechach.”
Żaden z powyżej cytowanych fragmentów nie wyklucza możliwości stosowania leku o nazwie Entonox w
położnictwie, czego potwierdzeniem są cytowane powyżej zapisy pkt. 4.6 charakterystyki „Wpływ na płodność,
ciążę i laktację”. Jednocześnie zawarte tam rodzaje bólu całkowicie korelują z definicją bólu towarzyszącemu
kobietom rodzącym. W ogólnodostępnej dla Zamawiającego charakterystyce produktu leczniczego dla leku
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Entonox (załącznik nr 3 do Odwołania) : file:///C:/Users/expl1cc2/Downloads/Charakterystyka-2229120160429000000-2303_B-20160812000337.pdf odnajdujemy również informacje dotyczące dawkowania i
sposobu podania w/w leku. Żadna z zawartych tam informacji nie zabrania podawania Entonoxu kobietom
rodzącym, a w połączeniu z zapisem pkt. 4.6, dopuszcza jednoznacznie zastosowanie w/w leku w położnictwie,
ze wskazaniem dawkowania i sposobu podania opisanym w stosowanej części charakterystyki produktu
leczniczego – pkt. 4.2.
Idąc tokiem myślenia składającego wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ (tj. firmy Air Liquide) należałoby wysunąć
hipotezę o braku możliwości zastosowania mieszaniny gazów Entonox w zabiegach stomatologicznych, ponieważ
nie występuje one jako takie we wskazaniach do stosowania zawartych w pkt. 4.1 ChPL . Tymczasem już pkt. 4.2
cytowanej charakterystyki produktu leczniczego wspomina o konkretnych zaleceniach w przypadku użycia
mieszaniny tlenu medycznego 50% i podtlenku azotu 50% o nazwie Entonox w stomatologii. Jest kolejny dowód
potwierdzający, iż brak umiejscowienia w konkretnym miejscu stosownej dokumentacji potwierdzającej zgodność
oferowanego produktu z oczekiwaniami Zamawiającego, konkretnego spectrum, działania (tj. możliwości
zastosowania w położnictwie) jako opisu przedmiotu zamówienia, nie może wykluczyć wypełnienia tej delegacji
przez oferowany lek, nie posiadający tak konkretnie literalnego umiejscowienia wymogu w ChPL.
W charakterystykach produktu zapisuje się bowiem jednoznacznie w jakich okolicznościach danego leku nie wolno
stosować, co stanowi obligatoryjny element danej charakterystyki. Jednocześnie należy nadmienić, iż podane w
ChPL wskazania do stosowania w żaden sposób nie wykluczają zastosowanie leku Entonox w położnictwie – brak
informacji w pkt. 4.3 Przeciwwskazania. Podobna sytuacja ma miejsce w ulotce dołączonej do opakowania:
informacja dla pacjenta oraz użytkownika.
Skoro więc takich przeciwwskazań w (ChPL) stosunku do kwestionowanego zakresu (stosowanie w
położnictwie, a w konsekwencji jego określonego sposobu podawania w położnictwie) nigdzie nie zawarto to
oznacza to, że ich w istocie nie ma. Tego typu teza została potwierdzona w orzecznictwie - Sygn. akt: KIO 403/13
WYROK z dnia 7 marca 2013 r. Ponadto, ze względu na tożsamy skład chemiczny gazów oferowanych przez
Odwołującego i Przystępującego, możliwe działania niepożądane są jednakowe, o czym można przeczytać w
uzasadnieniu Wyroku Odwołania z dnia 29 czerwca 2018 r. - Sygn. akt: KIO 1165/18. Oznacza to nie mniej nie
więcej, iż już Orzecznictwo podkreśliło, iż skoro nie ma przeciwskazania do stosowania mieszaniny gazów Kalinox
w położnictwie, to analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku mieszaniny gazów o nazwie własnej Entonox
Jak wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008
r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm. - zwana w dalszej części "ustawa Prawo farmaceutyczne") ustawa ta określa zasady
i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących
jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania. Ponadto art. 1 ust. 1 pkt 1a stanowi, że ustawa powyższa
określa warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych. Tym samym należy wskazać, iż
dopuszczeniu do obrotu podlegają produkty lecznicze z uwzględnieniem ich właściwości, w tym jakości i
bezpieczeństwa, a zatem proces rejestracji i dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu oznacza jednocześnie
weryfikację i nadzór nad tymi cechami produktów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne do obrotu
dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu. Ponadto kontroli, przez właściwy organ, którym w oparciu o art. 2 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne jest
Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podlegają również
badania produktów leczniczych. Biorąc pod uwagę powyższe, o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego o
określonych właściwościach decyduje sformalizowana procedura określona w Rozdziale 2 ustawy Prawo
farmaceutyczne zatytułowanym "Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych". Jak wynika z przepisów
powyższego Rozdziału, w tym art. 8 ust. 1a pkt 1 - 5 Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
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i Produktów Biobójczych weryfikując wniosek, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego wyjaśnień lub
uzupełnień tego wniosku, jak również może zasięgnąć opinii Komisji do Spraw Produktów Leczniczych oraz
opracowuje raport oceniający zawierający opinię naukową o produkcie leczniczym. Oznacza to, iż proces
dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego jest procesem wysoce sformalizowany i wymagającym wiedzy
specjalistycznej, w tym niezbędnej do oceny wyników badań nad produktem leczniczym. Wobec powyższego, w
ocenie Izby, jedynie produkt o właściwościach zgłoszonych i zweryfikowanych na podstawie dokumentów
sprawdzonych przez uprawniony do tego organ pod względem formalnym i merytorycznym może zostać
dopuszczony do obrotu i tym samym być przedmiotem oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Sygn. akt: KIO 1004/12 WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r.
Jak wynika z powyższego orzecznictwa organ odpowiedzialny za dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego o
nazwie własnej Entonox, tj. Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, dopuścił w wyniku wysoce sformalizowanego procesu weryfikacji, stosowanie tegoż leku m.in. w
położnictwie, poprzez pozytywną weryfikacje przedłożonych dokumentów, w tym także zapisów występujących
w pkt. 4.6 charakterystyki produktu leczniczego - ENTONOX może być stosowany w późniejszych etapach ciąży,
w trzecim trymestrze i przy porodzie.
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest
równoznaczne z zatwierdzeniem charakterystyki produktu leczniczego. Pozwolenie to, zgodnie z art. 2 pkt 26
ustawy Prawo farmaceutyczne jest wydawane w formie decyzji przez uprawniony organ (Prezes Urzędu
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) i potwierdza, iż dany produkt
leczniczymoże być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sygn. akt: KIO 1004/12 WYROK z
dnia 1 czerwca 2012 r.
W przypadku procesu rejestracji produktu leczniczego na nazwie Entonox posłużono się Procedurą wzajemnego
uznania (Mutual Recognition Procedure - MRP), która stosowana jest w przypadku gdy dany produkt leczniczy
został już dopuszczony do obrotu w jednym z państw członkowskich UE (państwo referencyjne – RMS – w tym
przypadku Szwecja) i podmiot odpowiedzialny chce go zarejestrować w kolejnym państwie UE (państwo
zainteresowane – CMS – tj,. w Polsce). Ocena danego produktu leczniczego w CMS odbywa się na podstawie
raportu oceniającego przygotowanego przez RMS. Jednym z dokumentów dodatkowych dołączonych do wniosku
o rejestrację (w tym także w przypadku procedurze wzajemnego uznania ) jest tzw. CTD. CTD - Common Technical
Document - format dokumentacji stosowany podczas rejestracji produktów leczniczych. CTD jest formatem
opracowanym w ramach prac harmonizacycjnych dotyczących dokumentacji rejestracyjnej w trzech najbardziej
rozwiniętych regionach świata - Europie, USA, Japonii. CTD składa się z 5 modułów.
1. moduł zawiera informacje regionalne,
2. moduł zawiera przeglądy i podsumowania,
3. moduł dotyczy jakości,
4. moduł dotyczy badań nieklinicznych,
5. moduł dotyczy badań klinicznych.
W module 2 znajdują się między innymi Przeglądy kliniczne dotyczące zgłoszonego leku, który poddawany jest
procesowi rejestracji u Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych. W przypadku rejestracji produktu leczniczego o
nazwie Entonox, gdzie zastosowano procedurę wzajemnego uznania znajdziemy dwa przeglądy kliniczne, które
potwierdzają możliwość stosowania w/w leku oraz substancji czynnej zawartej w niej jako takiej bezpośrednio
w położnictwie:
A.

Clinical Overview acc. Module 2.5 CTD addendum to initial document dated 25.04.2005 Nitrous oxide
Oxygen 50%-50% (active drug substance: Nitrous Oxide in Oxygen), gdzie czytamy między innymi :
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w pkt. 4.1. Wprowadzenie
Dodatkowe informacje potwierdzające zostały w przedstawionych pytaniach i odpowiedziach
z pierwszej części Procedury wzajemnego uznania.
Ten produkt ma kilka cech, które przyczyniają się do jego znaczenia zarówno w leczeniu przedszpitalnym, jak i
szpitalnym
- Po pierwsze i najważniejsze, jego skuteczność kliniczna jest dobrze utwierdzona i była oceniany w wielu różnych
sytuacjach klinicznych, począwszy od porodu po oddział ratunkowy, w których wymagane jest krótkotrwałe
złagodzenie bólu.
w pkt. 4.2.2.4. Podtlenek azotu 50% i tlen 50% mieszanki podczas porodu:
Ponieważ dwa pierwsze trymestry ciąży są najbardziej niepewne dla płodu rozwój, oświadczenie o ostrożnym
stosowaniu podtlenku azotu w tym okresie ciąży jest jak najbardziej odpowiednie. Po tym okresie produkt może
być bezpiecznie używany i należy wyraźnie wstawić to oświadczenie do ChPL, aby uwzględnić również okres ciąży,
w którym produkt może być bezpiecznie używany.
w pkt. 5.6.3. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią:
„niemożliwe jest podanie jakiejkolwiek koncentracji firmy, czasu trwania lub okresu ciąży, który jest całkowicie
bezpieczny. Jednak i ponieważ dwa pierwsze trymestry są najbardziej niepewne dla płodu rozwój, oświadczenie
o ostrożnym stosowaniu podtlenku azotu w tym okresie ciąży jest odpowiednia. Po tym okresie produkt może być
bezpiecznie używany i zgadzamy się wyraźnie wstawić oświadczenie do ChPL, aby rozważyć również okres ciąży,
w którym produkt może być bezpiecznie używany. Dlatego zaleca się unikanie stosowania leku Entonoxu w
pierwszych dwóch trymestrach ciąży. Może być stosowany w późniejszych etapach ciąży, trzecim trymestrze
ciąży i porodzie.”
w pkt. 6.3.5. Ciąża i laktacja:
Należy unikać stosowania produktu w dwóch pierwszych trymestrach ciąży, Może być używany na późniejszym
etapie ciąży i przy porodzie.
B. Clinical Overview acc. Module 2.5 CTD MEDIMIX® (active drug substance: Nitrous Oxide in Oxygen)
gdzie czytamy między innymi o samej substancji jaką jest mieszanina tlenu 50% i podtlenku azotu 50% i
jej historii zastosowania w położnictwie:
w pkt. 1 - Uzasadnienie rozwoju produktu :
„Od tego czasu ta kombinacja gazów zyskała dużą popularność w Europie w łagodzeniu bólu różne ustawienia.
Ważna stała się mieszanina podtlenku azotu z gazem tlenowym część łagodzenia bólu w przedszpitalnej
medycynie ratunkowej, np. podczas transportu karetką. Mieszanka była również szeroko stosowana przy
porodzie w celu złagodzenia bólu podczas porodu oraz w związku z różnymi bolesnymi procedurami.”
w pkt. 2 - Przegląd biofarmaceutyków
„Tunstall i współpracownicy po raz pierwszy opisali użycie „premiksu” o stałych stężeniach azotu tlenek i tlen
50/50% obj. w 1961 r. . Od tego czasu ta kombinacja gazu zyskała duża popularność w Europie w łagodzeniu
bólu w różnych warunkach. Podtlenek azotu 50% - mieszanina 50% tlenu z tlenem stała się ważną częścią
łagodzenia bólu w szpitalnej medycynie ratunkowej, np. podczas transportu karetką. Zastosowano również
mieszaninę w znacznym stopniu przy porodach w celu uśmierzenia bólu podczas porodu i w związku z różnymi
innymi bolesnymi procedurami.”
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W 1973 r. Latto i współpracownicy podsumowali niektóre z podstawowych aspektów farmakokinetyki do
samodzielnego podawania podtlenku azotu podawanego w stężeniu 50% obj. podczas porodu. Te publikacje
opisują szybkie wchłanianie i eliminację podtlenku azotu zmieszanego z tlenem w równych porcjach i raportują,
że stosowanie w sposób przerywany / przez samopodawanie mieszanki 50% N2O / 50% O2 (Entonox®)
techniką „na żądanie” wytwarza średni poziom krwi o stężeniu równym temu, co zostałoby osiągnięte z
ciągłego wdychania około 25% obj., po średnio 45 minutach użytkowania.”
w pkt. 4.2.2.4 Podtlenek azotu 50% i tlen 50% mieszanki podczas porodu
opisano stuletnią historię zastosowania mieszaniny przy poradach, a także opisano pokrótce popularność jaką
się ona cieszyła w całym okresie zarówno wśród rodzących kobiet jak i wśród wykorzystującego go w
położnictwie personelu medycznego.
Reasumując, sama substancja (mieszanina tlenu medycznego 50% i podtlenku azotu 50% ) niezależenie od tego
czy występuje pod nazwą produktu Entonox czy Kalinox, posiada te same właściwości i parametry fizyczno chemiczne, a występujące różnice występują bezpośrednio w samym opakowaniu czy też sposobie
konfekcjonowania, i nie wpływają zarazem na jego możliwość zastosowania (bądź brak takiej możliwości) , przy
porodzie czy też w położnictwie. Oczywistym zatem wydaję fakt, iż miejsce umiejscowienia w ChPL informacji o
możliwości zastosowania obu leków w położnictwie jako integralna cześć zapisów SIWZ, nie mogą stanowić
podstawy do ograniczanie przez Zamawiającego zasad uczciwej konkurencji. Ponadto biorąc pod uwagę karty
charakterystyki obydwu produktów, należy stwierdzić, że ich skład chemiczny jest taki sam: podtlenek azotu
50% i 50% tlen, zatem ich wpływ na procesy biochemiczne zachodzące w organizmie jest tożsamy.
Dodatkowo aby uwypuklić absurdalność wymogu mieszaniny gazów 50% tlen medyczny i podtlenek azotu 50%
posiadającej literalnie zapisy w części 4.1 i 4.2 ChPL (wskazania do stosowania, dawkowanie i sposób
podawania), o możliwości stosowania i dawkowania w położnictwie, należy posłużyć się przykładem innego
gazu i/lub leku powszechnie stosowanego w trakcie porodu, a nie posiadającego takiego zapisu w
charakterystyce produktu leczniczego. Tlen medyczny, który jest powszechnie stosowany w przypadku
niedotlenienia organizmu, w tym także w trakcie porodu, nie posiada w ChPL żadnych konkretnych wskazań do
stosowania oraz dawkowania i sposobu podawania w położnictwie. Idąc tokiem myślenia Zamawiającego
zawartym w opisie przedmiotu zamówienia dla mieszaniny gazów medycznych 50% tlen medyczny i podtlenek
azotu 50%, należałoby przyjąć, iż nawet w przypadku zagrożenia życia pacjentki w trakcie akcji porodowej
spowodowanej niedotleniem, nie zamierza on podać jej leku ratującego życie, tj. tlenu medycznego, ponieważ
literalnie nie posiada on w ChPL wskazań do zastosowania w położnictwie oraz nie ma tam informacji o jego
sposobie podawania w tego rodzaju procedurze. Pragniemy nadmienić, iż żaden tlen medycznych, żadnego
producenta, dostępny na polskim rynku ( w tym także tlen firmy Air Liquide) nie posiada wspomnianych powyżej
zapisów wskazanych zawartych w ChPL. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku leku Paracetamol. Jest to
jeden z kilku innych środków przeciwbólowych powszechnie stosowanych do złagodzenia bólu w trakcie porodu
i po nim.
Należy również odniesieniu do zaistniałej sytuacji (wprowadzony opis przedmiotu zamówienia w zakresie
literalnych wskazań do stosowania w oparciu o ChPL), należy naświetlić fakt, iż w jednej z ogólnodostępnych
anglojęzycznych charakterystyk produktu leczniczego gazu o nazwie Kalinox
https://docetp.mpa.se/LMF/Kalinox%20medicinal%20gas,%20compressed%20ENG%20SmPC_09001be680
346061.pdf ), będącego przedmiotem oferty firmy składającej uprzednio wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, nie
jest już tak szczegółowa pod kątem wskazań do stosowania jak tego samego rodzaju dokument wystawiony w
języku polskim –
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file:///C:/Users/expl1cc2/Downloads/Charakterystyka-25276-20190103000000-6874_B20190628001138.pdf Nie odnajdziemy tam już „literalnie” zapisów dotyczących: „Znieczulenia w położnictwie
wyłącznie w warunkach szpitalnych przed znieczuleniem”. Dodatkowo należy wskazać, że zawarte tam
informacje są zbliżone pod względem merytorycznym (i objętościowym) do informacji ujętych w ChPL dla
produktu o nazwie Entonox, dostępnego w ofercie Odwołującego.
4.1 Therapeutic indications
Kalinox is indicated for the treatment of short-term pain conditions of mild to moderate intensity when
rapid analgesic onset and offset effects are wanted.
4.1 Wskazania do stosowania
Kalinox jest wskazany w leczeniu krótkotrwałych stanów bólowych o nasileniu od łagodnego do
umiarkowanego, gdzie potrzebne są szybkie efekty przeciwbólowe i efekty offsetowe.
Nie odnajdziemy tam również żadnych literalnych zapisów odnośnie Dawkowania oraz sposobu podawania
mieszaniny gazów tlen 50% i podtlenek azotu 50% o nazwie Kalinox w położnictwie.
Ponieważ Zamawiający nie jest organem kompetentnym do oceny dokumentacji rejestracyjnej, powinien w
zakresie SIWZ dla produktu leczniczego odwoływać się do zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji
PLWMiPB streszczenia dokumentacji, czyli do Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). ChPL jest
zatwierdzonym urzędowo streszczeniem dokumentacji dostępnym dla lekarzy i innych podmiotów stosujących
leki. Jest to streszczenie przygotowane na podstawie aktualnie obowiązującego prawa, i jak wskazuje nazwa,
charakteryzuje produkt leczniczy. ChPL jest pełnym opisem jakości, skuteczności i bezpieczeństwa gotowego
produktu leczniczego niezbędnym i wystarczającym do właściwego stosowania leku w praktyce. Każda
informacja zamieszczona w ChPL jest zatwierdzana przez Urząd Rejestracji PLWMiPB w procedurze dopuszczenia
leku do obrotu. Żądanie przez Zamawiającego przekazania danych występujących w ChPL w tak konkrety sposób,
w celu oceny leku w procedurze przetargowej (której istotą jest wybór produktu legalnie dopuszczonego do
obrotu) jest w istocie niezgodne z prawem, ponieważ Zamawiający chce w oparciu o otrzymane dane ocenić i
scharakteryzować produkt leczniczy w zakresie wykraczającym poza sprawdzone i zatwierdzone
administracyjnie wnioski z badań leku. Także przekazywanie przez podmiot odpowiedzialny niezatwierdzonych
przez Urząd Rejestracji danych w celu "rozszerzenia charakterystyki" produktu leczniczego na potrzeby przetargu
jest niezgodne z prawem. Jeśli dojdzie do przetargu z obecnym zapisami SIWZ to podstawowym problemem jaki
pojawi się w postępowaniu przetargowym będzie odpowiedź na pytanie jakie kompetencje posiada
Zamawiający w zakresie oceny dokumentacji rejestracyjnej? Czy wystawiona przez Zamawiającego ocena
dotycząca produktu leczniczego lub podjęte wnioski z analizy dostarczonych danych dokumentacji rejestracyjnej
mogą odnosić się do praktycznego stosowania mieszaniny gazów będącej przedmiotem przetargu, jeśli
wybiegają poza zapisy zatwierdzonej ChPL? I wreszcie, czy Zamawiający może podważać kompetencje Prezesa
Urzędu w zakresie właściwej oceny produktu leczniczego przedstawionej w ChPL, nakazując przedstawianie
dodatkowych, tak skonkretyzowanych danych? Odpowiedź na wszystkie postawione tutaj pytania jest
jednoznaczna: Zamawiający może oceniać zatwierdzony do obrotu produkt leczniczy tylko w obrębie cech
zapisanych w ChPL i nie może na potrzeby przetargu przypisywać takiemu produktowi dodatkowych cech których
nie zapisano w ChPL. Nie można zatem, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jakim jest produkt leczniczy,
odwoływać się do informacji które nie są zamieszczone w ChPL. Nie jest przy tym istotne czy dane których
wymaga Zamawiający nie zostały celowo wprowadzone do ChPL czy też nie jest wymagane ich przedstawienie
w procedurze rejestracji.
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W świetle powyższego niniejsze odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, złożone w terminie,
zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp (MODYFIKACJA odpowiedzi na zapytania zostały
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 0 6.05.2019r.). Wnosimy o usunięcie z
treści opisu przedmiotu zamówienia dla poz. 1 Pakietu nr 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – wymagania aby
zaoferowany produkt leczniczy, gaz medyczny 50% tlen i 50% podtlenek azotu, który oprócz wskazań
do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiadał literalne wskazania
do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i
punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

LINDE GAZ Polska Sp. z o.o.
Artur Kurzawa
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
i Zamówień Publicznych – Rynek Medyczny

Załączniki do Odwołania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MODYFIKACJA odpowiedzi Zamawiającego na zapytania z dnia 05.05.2020,
Pozwolenie nr 16433 z URPLWMiPB,
Charakterystyka Produktu Leczniczego – Entonox,
Ulotka dla Pacjenta – Entonox,
Charakterystyka Produktu Leczniczego – Kalinox,
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do postępowania PCZ.ZP.9/1/17 z dnia 10.04.2017r.
Faktury Vat z: 07.10.2011 i 04.04.2017
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek Odwołującego w sprawie naruszenie Pzp,
Odpis z KRS,
Wpis do Odwołania,
Pełnomocnictwo,
Dowód powiadomienia Zamawiającego o wniesionym Odwołaniu.

Signed by / Podpisano
przez:
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