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Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/12/14) – wpłynęły
zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) informuje że:
Zestaw I
Pytanie 1
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 75, 76, 342,
851, 852, 1516, 1745, 2115, 2428, 2429, 2477 nazw własnych testów paskowych do
oznaczania stężenia glukozy we krwi, informujemy że testy paskowe danej marki są
dedykowane i kompatybilne wyłącznie z glukometrem tej samej marki, niemożliwe jest więc
złożenie oferty konkurencyjnej w stosunku do pasków określonych marek, co
faworyzowałoby konkretnych producentów pasków oraz ograniczało konkurencję
asortymentową. Prosimy aby Zamawiający w trosce o wybór jak najkorzystniejszej cenowo
oferty, działając zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29) oraz kierując się interesem publicznym,
dopuścił do udziału w przetargu w w/w pozycjach testy paskowe konkurencyjne (wraz z
przekazaniem lub użyczeniem kompatybilnych glukometrów w dowolnej formie określonej
przez Zamawiającego), charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres pomiaru 10900mg/dl, możliwy rodzaj badanej próbki: krew kapilarna, żylna i tętnicza, czas pomiaru 5s,
wielkość próbki 0,5ul, auto-coding, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi
PTD na rok 2013? Dopuszczenie oferty konkurencyjnej w okresie dynamicznego spadku cen
pasków pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oszczędności i jeszcze lepsze utrzymywanie
dyscypliny finansów publicznych, ponadto do zaoferowanego sprzętu zapewniamy gwarancję
oraz pełny i bezpłatny serwis w trakcie trwania całej umowy przetargowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Lista leków oraz wyrobów medycznych została przygotowana zgodnie z istniejącym
zapotrzebowaniem Apteki.
Zestaw II
Pytanie 1
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym nr referencyjny FZP/Zp22/D/12/14 zgłaszamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o możliwość wstawienia na liście
przetargowej dodatkowej kolumny z przypisanymi do preparatów kodami EAN?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Zestaw III
Pytanie 1
Czy zamawiający wymaga, aby w zadaniu nr 2 poz.28 i 29 budesonid do nebulizacji posiadał
zarejestrowane wskazanie-ostre zaplenienie krtani, tchawicy i oskrzeli?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 2
Czy w zadaniu nr 2 poz. nr 28 i 29 ( budesonid do nebulizacji ) Zamawiający wymaga
produktu po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu
kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź:
Tak

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.
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