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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/4/3/2011
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę produktów  leczniczych i  substancji 
farmaceutycznych.
Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane dnia 23.04.2011r. 
nr 2011/S 80-131623.

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 1.
Dotyczy zadania nr 6.
Zamawiający  ogłosił  przetarg  nieograniczony  zawierający  SIWZ naruszającą  w  sposób  oczywisty 
podstawowe zasady i przepisy obowiązującej  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ) ("PZP").
W  szczególności  naruszona  została  zasada  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 
wykonawców określona w art. 7 ust. 1 PZP a także art. 29 ust. 3 PZP, który wprost i jednoznacznie 
stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia.
Dotychczasowy sposób określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego jest więc prawnie 
niedopuszczalny i łamie obowiązujące przepisy, ponieważ wyklucza samą istotę przetargu poprzez 
konkretne określenie firmy, która może dostarczyć paski i jej produkty.
Wyklucza  tym  samą  zasadę  wolnej  konkurencji  oraz  uzyskiwania  przez  Zamawiającego 
najkorzystniejszej  ceny,  szczególnie  w  świetle  rozstrzygnięć  ostatnich  przetargów,  w  których 
glukometry  są  oferowane  przez  wykonawców  w  cenie  1zł,  co  powoduje,  że  koszt  pasków 
z  glukometrami  jest  niejednokrotnie  niższy  niż  same  paski  do  glukometrów  co  pozwala  na 
oszczędności dla szpitala i wymianę sprzętu na nowocześniejszy.
Wykonawca  pragnie  oferować  swoje  paski  atrakcyjne  cenowo,  mające  pozytywną  opinię  wielu 
placówek służby zdrowia w związku z czym zadaje pytanie:

Czy zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli 
Wykonawca zobowiązuje  się,  że do oferowanych przez siebie  pasków dostarczy  Zamawiającemu 
odpowiednią  ilość  najnowocześniejszych  obecnie  glukometrów  opartych  na  metodzie 
biosensorycznej,  posługujących  się  enzymem GDH -  NAD,  przy  czym cena  glukometrów  będzie 
zawarta w cenie pasków.
W przypadku zgody prosimy o określenie ilości potrzebnych glukometrów potrzebnych do każdego 
pakietu.
Liczymy, że Zamawiający odniesie się z należytą uwagą do wyżej przedstawionych argumentów. 
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Ustawa  Prawo Zamówień  Publicznych,  a  także  inne  obowiązujące  akty  prawne  definiują  katalog 
instrumentów  prawnych,  dzięki  którym  wykonawcy  mają  możliwość  kontrolowania  legalności 
postępowania  zamawiających.  W sytuacjach szczególnych można także odwołać się  do procedur 
odszkodowawczych, a nawet prawnokarnych.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  celu  wyłonienia 
dostawcy  pasków  testowych  do  posiadanych  przez  niego  glukometrów  a  nie  zakupu  kolejnych 
glukometrów.  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 
zakupiony za publiczne pieniądze sprzęt, który jest w pełni sprawny i kupować do niego materiały 
eksploatacyjne  podając  jego nazwę,  co  nie  stoi  w  sprzeczności  z  ustawą  Pzp.  Ponadto  badanie 
poziomu  cukru  za  pomocą  posiadanych  przez  Zamawiającego  glukometrów  zostało  przez  niego 
szczegółowo opisane w procedurach funkcjonujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Parczewie dotyczących Systemu Zarządzania Jakością ISO.

Dopuszczenie  pasków  do  innych  glukometrów  niż  wymienione  zmusza  Zamawiającego  do 
ponoszenia dodatkowych, nieuzasadnionych rzeczywistymi potrzebami kosztów, gdyż Zamawiający 
oprócz  kosztów za materiały  eksploatacyjne  musiałby  ponieść  koszty  glukometrów,  które  zostaną 
wliczone w cenę pasków. 

                                                                         Podpisał

     Dyrektor
                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie
                                                              mgr Janusz Hordejuk
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