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Nr sprawy ZP/11/2022 

Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA SPRZĘTU DO PRZESZCZEPU ROGÓWKI 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pytanie do SWZ pkt. IV, poz. 1.1 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu w zakresie dokumentów przedmiotowych – pkt. 1 
poz. 1 SWZ poprzez dopuszczenie w ramach potwierdzenia spełniania wymogu oświadczenia o treści jak 

niżej oraz ewentualnie dołączenie certyfikatów jako dowodu? 

 
„Oferowane wyroby w zakresie pakietu na dostawę trepanów oraz punchy  zostały wprowadzone do 

obrotu od dnia 26 maja 2020 r. na podstawie certyfikatu  wydanego przez jednostkę notyfikowaną 
zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i mogą być w dalszym ciągu udostępniane na rynku lub wprowadzane 

do używania do dnia 27 maja 2025 r.” 

 
Zgodnie przepisami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2017/745 – MDR, w zakresie wyrobów 

medycznych (art. 120, ust. 2 i 4) wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu od dnia 26 maja 2020 r. 
na podstawie certyfikatu  wydanego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG 

mogą być w dalszym ciągu udostępniane na rynku lub wprowadzane do używania do dnia 27 maja 
2025r. 

 

Wybory które chcemy zaoferować w tym pakiecie, zostały wprowadzone do obrotu (znajdują się w 
magazynie firmy na terenie Polski) na podstawie certyfikatu CE, którego ważność upłynęła w dniu 

01.10.2022 r. 
 

Jednakże zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami przejściowymi (art. 120, ust 2 i 4) wyroby te – będąc 

już wprowadzone do obrotu -  mogą być udostępniane na rynku. 
 

Definicje: 
- „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie po raz pierwszy na rynku unijnym wyrobu, innego 

niż badany wyrób   
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- „udostępnianie na rynku” oznacza dostarczanie wyrobu, innego niż badany wyrób, w celu jego 

dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku unijnym w ramach działalności gospodarczej, odpłatnie 

lub nieodpłatnie; 
- „wprowadzenie do używania” oznacza etap, na którym wyrób, inny niż badany wyrób, po raz pierwszy 

udostępnia się użytkownikowi ostatecznemu jako gotowy do stosowania na rynku unijnym zgodnie z 
przewidzianym zastosowaniem; 

Odpowiedź: Z uwagi na to, że przywołane przez Wykonawcę przepisy umożliwiają wprowadzenie (do 

dnia 27 maja 2025 r.) do używania wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu od dnia 26 maja 

2020 r. na podstawie certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 

93/42/EWG, Zamawiający wyraża zgodę aby w ramach potwierdzenia spełniania wymogu w zakresie 

dokumentów przedmiotowych określonych w art. IV pkt.1.1) SWZ Wykonawca dołączył stosowne 

oświadczenie wraz z certyfikatami. 
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