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                                                                                                                  Parczew, dnia 08.04.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2014 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, opakowań do leków recepturowych, preparatów i sprzętu do podaży diet 
 

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 jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 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 
Prosimy ponownie Zamawiającego o działanie zgodne z obowiązującym prawem (ustawa Pzp, 
art. 7 i 29) i dopuszczenie w Zadaniu nr 2 poz. 199 oferty pasków testowych o innej nazwie niż 
wymieniona w SIWZ, oraz o zakresie zastosowań i parametrach pomiarowych nie gorszych niż 
paski opisane w SIWZ – obecny opis faworyzuje paski konkretnego wytwórcy i ogranicza 
konkurencję asortymentową, narażając Zamawiającego na wysoką cenę oferty, kształtowaną de 
facto przez wybranego producenta oraz na zarzut niegospodarności w dysponowaniu 
funduszami publicznymi. Ze względu na zamknięty charakter układu pasek-glukometr oferujemy 
przekazanie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami w formie wliczenia w cenę 
pasków lub użyczenia, przy czym ten drugi wariant nie zmieni stanu posiadania Zamawiającego. 
W przypadku odmowy prosimy o podanie podstawy prawnej, na której Zamawiający przyznaje 
sobie możliwość ograniczania konkurencji i faworyzowania wybranego podmiotu w 
postępowaniu przetargowym, poprzez zapewnienie jemu i firmom z nim powiązanym monopolu 
na dostawy pasków testowych do placówki Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w formularzu asortymentowo-cenowym w 
zadaniu nr 2 pozycji 199. 
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. w celu 
wyłonienia dostawcy pasków testowych do posiadanych przez niego glukometrów a nie 
dostawcy glukometrów wraz paskami. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający kierując 
się specyfiką przedmiotu zamówienia w opisie posłużył się nazwą będących jego własnością 
glukometrów, gdyż nabywane paski testowe muszą być kompatybilne z tymi urządzeniami. 
Zamawiający ma prawo używać dotychczas zakupiony sprzęt medyczny, który jest w pełni 
sprawny i kupować do niego materiały eksploatacyjne podając jego nazwę, co nie stoi w 
sprzeczności z ustawą Pzp.  
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie ze swoimi 
potrzebami. Wykonawca zaś, nie może ani narzucać Zamawiającemu swojego opisu przedmiotu 
zamówienia, ani kwestionować uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.  
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