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(ST/DZP/03/2014)
Wyjaśnienia do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie w odpowiedzi na
otrzymane w dniu 27 marca 2014 r. zapytania dot. przetargu nieograniczonego na dostawę
leków (ozn. ST/DZP/03/2014) zamawiający przekazuje wyjaśnienia do siwz.
Zapytanie dotyczące Zadania Nr 2 (Załącznik Nr 2B)
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 5 poz. 1, 2, 3, 4 i 5
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 pakietach testy paskowe
konkurencyjne (wraz z przekazaniem lub użyczeniem kompatybilnych glukometrów w formie
określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres
pomiaru 10-900mg/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 Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Oczekuje produktów spełniających wymogi opisu
przedmiotu zamówienia jak również dopuszcza możliwość składania ofert zawierających
rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Ustawy PZP.

