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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  dostawę  produktów
leczniczych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Prosimy  o  wyjaśnienie,  dlaczego  Zamawiający  ogranicza  przedmiot  zamówienia  w  zakresie
Zestawu  10 przedmiotowym postępowaniu do wyrobu konkretnego wytwórcy działającego na
rynku polskim, mianowicie do pasków do glukometru iXell, wytwarzanych przez firmę Genexo
sp. z o.o., co jest czynnością niezgodną z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i
29 ustawy Pzp)? Dotychczasowe stanowisko Zamawiającego oraz opis przedmiotu zamówienia w
przedmiotowym  postępowaniu  w  oczywisty  sposób  wyznacza  konkretnego  producenta
będącego oferentem  dostarczanych pasków w przedmiotowym postępowaniu,  wskutek czego
Zamawiający  narusza  zasadę  uczciwej  konkurencji  oraz  zasadę  równego  dostępu
równorzędnych podmiotów do udziału w postępowaniu przetargowym zapisane w ustawie Pzp
- zapewniając wybranemu producentowi i  podmiotom pozostającym z nim w stałych stosunkach
gospodarczych wyłączność na dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w bliżej
nieokreślonym horyzoncie czasowym, co jest sprzeczne z ideą przetargu publicznego mającego
na celu  wybór oferty jak najkorzystniejszej  cenowo,  a  nie  zakup  materiałów od  konkretnego
producenta,  i  naraża Zamawiającego na:  wysoką cenę  oferty, kształtowaną przez wybranego
producenta,  działanie  sprzeczne  z  interesem  publicznym  i  postawienie  zarzutu
niegospodarności w dysponowaniu publicznymi środkami finansowymi.  Zamawiający ogłosił
postępowanie przetargowe na paski testowe, zatem nie interesuje nas aktualny stan wyposażenia
Zamawiającego  w  glukometry  określonej  firmy,  gdyż  niewielka  ilość  glukometrów  jest
przekazywana  za  darmo  lub  użyczana  za  symboliczny  grosz,  zatem  w  opisywanym  pakiecie
glukometry  nie  stanowią  istotnego  czynnika  cenowego.  W  związku  z  faktem,  iż  w  wyniku
wyznaczania  konkretnego  producenta  oferowanego  sprzętu  (i  kształtowania  ceny  przez
wybranego  producenta)  Zamawiający  poniesie  stratę  wielokrotnie  przewyższającą  koszt
glukometrów, odrzucamy argumentacje Zamawiającego jakoby takie wyznaczanie było zgodne z
dobrem ekonomicznym Zamawiającego, a także z ogólnie pojmowanym interesem publicznym.
Ponadto,  w  związku  z  udzielonym  przez  Zamawiającego  wyjaśnieniem o  treści:  „Nadmienić
należy,  że  Zamawiający  posiada  glukometry  sprawdzone,  wypróbowane  o  wysokich
parametrach i potwierdzonej dokładności oraz ISO, i dlatego też nie zamierza ich zmieniać",
prosimy  o  informację  dlaczego  Zamawiający  prowadząc  postępowanie  przetargowe
jednocześnie ewidentnie faworyzuje i reklamuje sprzęt  wybranej firmy, co narusza przepisy
zawarte  w  artykule  7  pkt  l  i  2  ustawy Pzp,  oraz  o  podanie  podstawy prawnej  na jakiej
Zamawiający  uważa,  iż  będąc  stroną  organizującą  przetarg  publiczny  może  publikować
kryptoreklamę refundowanego produktu wybranego wytwórcy. 

Postępowanie  Zamawiającego  wyznaczające  konkretnego  producenta  oferowanego  sprzętu
zostało  wielokrotnie zakwestionowane i  opisane jako naruszające przepisy w dotychczasowym
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, gdyż ogranicza konkurencję na rynku w taki sposób,
że opis przedmiotu zamówienia wyklucza możliwość dostarczenia pasków testowych innych niż



produkowane przez wskazanego, konkretnego producenta:

„Wyrok KIO KIO/UZP 707/11: „Przepis art. 29 ustawy Prawo zamówień puollcznych nakłada na
Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący
za  pomocą dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  okreś'en.  Wskazany przepis  służy realizacji
ustawowej zasady uczciwej konKurencji,  jak również zasady równego dostępu do zamówienia,
wyrażonych w art. 7 ust. l ustawy, jednocześnie z  przepisu srt. 29 ust.  2 ustawy wynika wprost
zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób,  Który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencje.  Zakazane jest  więc  dokonywanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  nie  tylko  w  taki
sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, alei taki,  który
potencjalnie mógłby wpłynąć na ograniczenie konkurencji na rynku/''
Wyrok KIO KIO/UZP 1798/10: "Opisanie przedmiotu zam ówienia w taki  
sposób, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład zamówienia mogą pochodzić od 
jednego tylko producenta, może utrudniać uczciwą konkurencją, a tym samym naruszać art, 29 
ust 2 ustawy Pzp. Takie wskazania faworyzują, bowiem w sposób nieuprawniony bezpośrednio 
takiego producenta, a pośrednio również podmioty, które pozostają w stałych stosunkach 
gospodarczych z takim producentem. Skonstruowanie opisu przedmiotu w taki sposób, nie 
może, w ocenie Izby, być uzasadnione jedynie szczególnymi potrzebami Zamawiającego. 
Izba przyjęła, że Zamawiający w postępowaniu otwartym, konkurencyjnym nie może 
ograniczać opisu przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ażeby chociażby część zamawianego
 sprzętu, mogła pochodzić tylko od jednego producenta".

Dlaczego zatem Zamawiający ignoruje dotychczasowe orzecznictwo KIO i narusza istniejące
przepisy prawa?

W związku z powyższym ponownie wnosimy o dopuszczenie w Zestawie 9 w przedmiotowym
postępowaniu  pasków  testowych  konkurencyjnych  w  stosunku  do  pasków  producenta
wskazanego w SIWZ, o parametrach wskazanych poniżej:

a) Funkcja   Auto-coding   eliminująca   konieczność   kodowania,   przy   czym   zastosowane   i
potwierdzone   przez   producenta   rozwiązania   techniczno-wdrożeniowe   powodują  że   w
praktyce   po  wprowadzeniu   paska   do   glukometru   nie  są   konieczne   żadne   czynności
potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;
b) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego
komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;
c) Możliwość wykorzystania do badania próbki krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej (enzym GDH-
FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi)
d) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
e) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 0,5 s;
f) Temperatura przechowywania pasków testowych po otwarciu fiolki 1-32'C; 
g)   Wymagane przez producenta płyny kontrofne a 2 stężeniach (prawidłowym i wysokim) 
h)   Dobrze oznaczona miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, umożliwiające 
swobodne pobieranie krwi 2 licznych miejsc AST oraz precyzyjną detekcje zbyt małej ilości 
krwi wprowadzonej do paska;
i) Zakres pomiaru 10-900mg/d! umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych 
wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 
15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem jednostki notyfikowanej, oraz z 
zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ponadto dający możliwość 
otrzymania wyniku u wciąż przytomnych pacjentów z bardzo wysoka wartością glikemii i u 
pacjentów z poważną hipoglikemią;

Liczymy, że Zamawiający odniesie się do powyższych argumentów z należytą uwagą. Ustawa
Prawo  zamówień  publicznych  oraz  inne  obowiązujące  akty  prawne  definiują  zbiór



instrumentów  prawnych,  które  dają  wykonawcom  możliwość  kontrolowania  legalności
postępowania  zamawiających.  W  określonych  sytuacjach  istnieje  również  możliwość
uruchomienia  legalnych  procedur,  które  poskutkują  kontrolą  przepływów  finansowych  w
placówce Zamawiającego.

Odpowiedź:   Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ dot. zadania
9.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy z  dnia  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ
w Rozdziale XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, który otrzymuje
brzmienie:
„1.Oferty należy składać do dnia 12.09.2014 r. do godz. 9:00  w Kancelarii Szpitala – 20-442 Lublin,
ul. Abramowicka 2.
2.Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 12.09.2014r. o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej
Szpitala.”
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