
Świętochłowice, 14.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę leków do Apteki Szpitalnej, znak sprawy 27/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
 Wnosimy o zmianę treści §3 ust.3 wzoru umowy poprzez wykreślenie słowa "wyłącznie", gdyż tak
sformułowany zapis ogranicza uprawnienia Wykonawcy przewidziane w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym odsetki za czas
opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego naliczane będą według przepisów ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Do §5 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Prosimy o sprecyzowanie i podanie przykładów na realizację
przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Do §5 ust.1 ppkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej  partii  towaru,  czy towaru podlegającego
reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości niedostarczonej w terminie
części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Do §5 ust.1 ppkt e) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
kar  umownych  za  niedostarczenie  w  terminie  zamówionej  partii  towaru  w  trybie  "cito"  poprzez
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 2% wartości niedostarczonej w terminie części przedmiotu
zamówienia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 5
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności”
oraz  „zagrożenia  niewypłacalnością”  w  rozumieniu  art.  6  ustawy  z  dn.  1.01.2016r.  –  Prawo
restrukturyzacyjne  (Dz.U.2015.978  z  późn.  zm.)  oraz  art.  10  ustawy  z  dn.  28.02.2003r.  –  Prawo
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się
aktualne  w  okresie  od  chwili  obecnej  do  zakończenia  umowy  zawartej  na  skutek  niniejszego
postępowania?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- weksla in blanco wraz z deklaracją;

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w
przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego
lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko
Wykonawcy  związane  z  potencjalnym  ogłoszeniem  postępowania  restrukturyzacyjnego  lub
upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub
w  części)  należności  objętych  masą  sanacyjną.  W  razie  odmownej  odpowiedzi,  prosimy  o  jej
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z
narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z
późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Ze  względu  na  to,  że  opis  przedmiotu  zamówienia,  podając  nazwy  własne  glukometrów  będące
zastrzeżonymi znakami towarowymi dwóch konkretnych producentów, specyfikuje w każdej pozycji
wyłącznie  paski  testowe  konkretnego  wytwórcy  (ze  względu  na  zabezpieczoną  konstrukcyjnie  i
chroniona prawem patentowym kompatybilność pasków testowych konkretnego wytwórcy wyłącznie z
glukometrami tego samego wytwórcy), co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do
wyrobu  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  nie  istnieje  realna  konieczność  posługiwania  się  paskami  testowymi  i  glukometrami
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konkretnych  producentów,  gdyż  jest  to  drobny,  przenośny  sprzęt  nie  wymagający  szczególnych,
profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników
nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Zgodnie
z powyższym 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 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 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  5-45 C,⁰
przechowywanie  do  30 C;  j)  podświetlany  ekran  glukometru;  k)  paski  posiadające  wszelkie⁰
dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
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;  g)  Możliwość  wykorzystania  jednostkowego
opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60%, 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?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
 Czy  Zamawiający  dopuszcza  spełniające  te  same  cele  paski  testowe  do  glukometru  z  szerokim
spektrum  zastosowań  (wraz  z  przekazaniem  kompatybilnych  glukometrów),  charakteryzujące  się
następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%,
umożliwiający  wykonywanie  pomiarów  we  krwi  osób  dorosłych  i  noworodków  przy  dokładności
zgodnej  z  wytycznymi  aktualnej  normy  ISO  15197:2015;  b)  wyrzut  zużytego  paska  za  pomocą
przycisku;  c)  paski  nie  wymagające  kodowania;  d)  Enzym dehydrogenaza  glukozy  GDH-FAD;  e)
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przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f)
wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie
4-40  st.  Celsjusza;  h)  paski  posiadające  wszelkie  dopuszczenia  i  certyfikaty  aktualnie  wymagane
zgodnie z polskim prawem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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