
Warszawa, dnia 30.09.2013 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

dot. przetargu  nieograniczonego na    dostawę materiałów eksploatacyjnych do EKG,USG,   
sterylizacji, glukometrów,   spr. nr ZP/251/I-  13/2013  

       SZPZLO  Warszawa-Ochota  uprzejmie  zawiadamia,  że  w  terminie  ustawowym  do 
Zamawiającego  wpłynęły  pytania  dotyczące  SIWZ.  Na podstawie art. 38  ust. 1  i 2  ustawy – 
Prawo zamówień  publicznych,  poniżej  podaję treść  pytań  i udzielam odpowiedzi.

Pytania z dnia 26.09.2013 r.:

PIERWSZA GRUPA PYTAŃ:

Pytanie nr 1: 
Czy  Zamawiający  dopuści  oferowanie  pasków  do  innych  glukometrów  niż  wymienione,  jeżeli
Wykonawca zobowiąże  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 glukometry będą dostarczone 
do szpitala nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Odpowiedź: 
Z uwagi na posiadane glukometry "One Touch Select" Zamawiający nie dopuszcza innych pasków 
i glukometrów.

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system do pomiaru glikemii zgodnie z zaleceniami PTD2013,  
spełniał normę ISO 15197?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. Oferowane paski testowe muszą współpracować z posiadanymi przez 
Zamawiającego glukometrami "One Touch Select".

DRUGA GRUPA PYTAŃ:

Pytanie nr 1: 

Pakiet  2  pozycja  1:  Metkownica  o  kodzie  Blitz  C17  jest  metkownicą  dwurzędową.  Z  uwagi  na 
rozbieżność zapisów prosimy o sprecyzowanie czy należy zaoferować metkownicę dwurzędową czy 
trzyrzędową?

Odpowiedź:  Należy zaoferować metkownicę trzyrzędową. Zamawiający wykreśla z Pakietu nr 2  
w poz. 1 Formularza asortymentowego oznaczenie "C 17".

Pytanie nr 2: 
Pakiet 2 pozycje 5-8: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji
o  gramaturze  papieru  70g/m2,  czyli  o  wyższych  parametrach  barierowości  szczególnie  w stanie 
mokrym? Wyższa gramatura papieru wykazuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną.

Odpowiedź:   Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 3: 
Pakiet  2  pozycja  10:  Czy  Zamawiający  dopuści  testy  zintegrowane  z  przesuwalną  substancją 
wskaźnikową, z jednym okienkiem podzielonym na wynik negatywny i pozytywny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.
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Pytanie nr 4: 
Pakiet  2 pozycja 10:  Czy Zamawiający dopuści  testy zintegrowane klasy V w opakowaniach po
250 sztuk? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 5: Pakiet 2 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 90mmx250mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 6: Pakiet 2 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 60 mmx250mm?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 7:  Pakiet 2 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 57mmx120mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

TRZECIA GRUPA PYTAŃ:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści do przetargu glukometr i kompatybilne do niego paski, które 
nie  posiadają  w  zestawie  trzech  różnych  płynów  kontrolnych:  do  niskich,  średnich  i  wysokich 
wartości?

Odpowiedź:  Z uwagi na posiadane glukometry "One Touch Select" Zamawiający nie dopuszcza 
innych glukometrów .

Pytanie nr 2: Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści do udziału w przetargu tylko takie paski 
testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi, które posiadają udokumentowaną normę ISO 15197 
i przez to wyniki są zweryfikowane?

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści  także paski  testowe nie  posiadające udokumentowanej  normy ISO 15197. 
Zaoferowane  paski  muszą  współpracować  z  posiadanymi  przez  Zamawiającego  glukometrami  
"One Touch Select".

Pytanie nr 3:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  udziału  w przetargu  w  pakiecie  nr  3  paski  testowe,  które  nie  są 
dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, zatem nie ma gwarancji że będą one 
transportowane do szpitala w kontrolowanych warunkach w  odpowiedniej temperaturze i wilgotności, 
co może się negatywnie przełożyć na dokładność pomiarów przy późniejszym zastosowaniu tych 
pasków?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści udział w przetargu paski oraz glukometry o parametrach równoważnych 
lub przewyższających glukometr i paski ONE TOUCH SELECT?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuści i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający zgodzi się na udział w przetargu testów paskowych, których górna temperatura 
przechowywania jest mniejsza niż 400C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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CZWARTA GRUPA PYTAŃ:

Dotyczy Pakietu nr 2:

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp.5-8) 
oraz  utworzenie  odrębnego  pakietu?  Podzielenie  pakietu  umożliwiłoby  większej  ilości  oferentom 
złożenie  ofert  atrakcyjnym  pod  względem  ceny,  walorów  funkcjonalno-użytkowych  oraz  jakości. 
Umożliwienie złożenia ofert  różnym firmom pozwoli  Zamawiającemu na dokonanie wybory oferty 
zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2: 
Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  rękawy  foliowo-papierowe  posiadające  papier
o gramaturze 70g/m2 , charakteryzujący się wyższą wytrzymałością mechaniczną?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 3: 
Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  rękawy  foliowo-papierowe  o  wskaźnikach  i  z  informacją
o kierunku otwierania umieszczonych na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytania z dnia 27.09.2013 r.:

PIERWSZA GRUPA PYTAŃ:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz.5 rękaw do sterylizacji 210mmx200 m?

Odpowiedź:   Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 12 torebki do sterylizacji 60x100 mm?

Odpowiedź:   Nie, Zamawiający nie dopuści.

DRUGA GRUPA PYTAŃ:

Dotyczy Umowy § 3 pkt.2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. 
Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. 
Jest  to  efekt  wezwania  Polski  przez  Komisję  Europejską  do  dostosowania  się  do  Dyrektywy  Rady 
2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili 
obecnej).  Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu 
(gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie)-podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości 
dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym 
poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to  
pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też  
już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. 
Z  kolei  to  rozwiązanie  jest  niekorzystne  dla  Zamawiającego,  ponieważ  spowoduje  to  przekroczenie 
szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania 
umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT."

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis § 3 ust. 2 projektu umowy.
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