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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę: leków dla Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu; 

Nr postępowania: 10/PSPR SPZ/PN/2017 

  

W związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający 
przekazuje informacje oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1 

 Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia – podając nazwy własne produktu, będące zastrzeżonymi 
znakami towarowymi konkretnego producenta - specyfikuje wyłącznie paski testowe i glukometry jednego, 
konkretnego wytwórcy, ograniczając konkurencję tylko i wyłącznie do nich, co ogranicza konkurencję 
asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobów tego wytwórcy, uzyskującego w ten 
sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w 
stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że opisy tego typu były wielokrotnie kwestionowane 
przez Krajową Izbę Odwoławczą jako niezgodne z obowiązującymi przepisami: Wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej („KIO") KIO/UZP 174/11: „Zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko 
takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i takiego, który 
potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku”; Wyrok KIO KIO/UZP 1798/10: "Opisanie przedmiotu 
zamówienia w taki sposób, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład zamówienia mogą pochodzić od 
jednego tylko producenta, może utrudniać uczciwą konkurencję, 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". Zwracamy uwagę, że nie istnieje 
realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnego producenta – tym 
bardziej że w opisie przedmiotu zamówienia znalazły się zarówno paski testowe jak i glukometry - gdyż jest 
to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę 
(jest przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili 
zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z zapytaniem czy 
Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 
i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi 
glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne 
wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 
komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym 
oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili 
wprowadzenia 2 próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający 
wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut 
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zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych 
wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, 
przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które zgodnie z instrukcją posiadają nietypowe ograniczenia 
zastosowania, tj. mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów stężenia glukozy m. in. u pacjentów z 
niewydolnością serca, miażdżycą tętnic lub generalnie różnymi, nieokreślonymi precyzyjnie zaburzeniami 
krążenia obwodowego? 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

 Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów 
(wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów) charakteryzujących się opisanymi poniżej 
parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie 
zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu 
informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza 
glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, 
dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej 
szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego 
opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków, 
przy czym każda z fiolek może być zużyta w a ciągu 4 miesięcy); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres 
pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) 
zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. 
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
           Z poważaniem 

 
Dyrektor PSPR SPZ w Mielcu 

            Paweł Pazdan

 


