
A.AT. 381/12/2019 Opole Lubelskie, 22 październik 2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający:  Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim  sp. z .o. o., zgodnie z art.  38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia  2004  r.  –Prawo  zamówień  publicznych  (t.  j.  Dz.U.  z 2019  poz.  1843   -dalej  ustawa)  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na „Dostawa produktów
farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim
przy ul. Przemysłowej 4a”  udziela następujących wyjaśnień treść SIWZ:

Pytanie
Dotyczy zadania 21 poz. 1
wnosimy o: 
1) zaprzestanie naruszania przez Państwo przepisu zawartego w art. 91 ust. 3 ust. Prawo zamówień publicznych poprzez
dyskryminację  niektórych  wykonawców  wyłącznie  ze  względu  na  ich  właściwości  podmiotowe  (tj.  niedopuszczanie
możliwości składania ofert przez reprezentantów dystrybutorów sprzętu medycznego). Wnosimy o usunięcie niezgodnego
z prawem wymogu aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu była tylko hurtownia farmaceutyczna lub wytwórca
wyrobu medycznego. Jednocześnie informujemy jako dystrybutor wyrobów medycznych, że wbrew twierdzeniu jednaj z
firm konkurencyjnych posiadamy zarówno deklarację zgodności jak i certyfikaty oferowanych wyrobów i przedstawimy te
dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach
oceny  zgodności  i  nadzoru  rynku  wprowadza  odpowiedzialność  finansową  (kary  pieniężne)  dla  dystrybutora,  który
udostępnia na rynku wyrób medyczny bez uprzedniego sprawdzenia kopii deklaracji zgodności oraz oznakowania CE (art.
89a,  ust.  1  i  2  rzeczonej  ustawy).  Nie  istnieją  też  żadne  przepisy,  które  zabraniałyby  nam albo  komukolwiek  innemu
posługiwania się certyfikatami jednostek notyfikowanych i deklaracjami zgodności.  
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  proponowany  przez  wykonawcę  sposób  zabezpieczenia  interesów  Zamawiającego
i bezpieczeństwa pacjentów.

2) uznanie  Tłumaczeń  odpowiednich  dokumentów (certyfikatów i  deklaracji  zgodności)  wydanych  przez  akredytowaną
jednostkę  notyfikowaną  mającą  swoją  siedzibę  na  terenie  Unii  Europejskiej  oraz  figurującej  w  bazie  akredytowanych
jednostek notyfikowanych NANDO, na język polski (tj. Deklaracji Zgodności i Certyfikatu zgodności). Zamawiający nie ma
podstaw prawnych aby nie uznawać takich tłumaczeń. Art. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku wprowadza domniemanie zgodności z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach wyrobów
na których umieszczono oznakowanie CE i dla których sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie określonych
wymagań,  natomiast  art.  10  ust.  1  domniemanie,  że  wyrób  spełnia  określone  wymagania  jeśli  jest  zgodny  z
postanowieniami  norm  zharmonizowanych,  ich  częściami  lub  dokumentami  o  których  mowa  w ust.  4.  Art.  11  ust.  1
rzeczonej ustawy wyraźnie precyzuje, że dokumentem stwierdzającym spełnianie wymagań określonych w aktach unijnego
prawodawstwa  harmonizacyjnego  mających  zastosowanie  do  wyrobu  jest  deklaracja  zgodności,  nie  zaś  certyfikat
jakiejkolwiek normy, natomiast ust. 2 potwierdza możliwość i konieczność tłumaczenia tego dokumentu na język polski przez
każdy podmiot, który udostępnił lub oddał do użytku dany wyrób. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  proponowany  przez  wykonawcę  sposób  zabezpieczenia  interesów  Zamawiającego
i bezpieczeństwa  pacjentów.  Zamawiający  dopuszcza  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  wraz  z  tłumaczeniami  za
równoważne z normami pasków testowych. 

3) zaprzestanie ograniczania konkurencji ze względów pozamerytorycznych, naruszającego przepisy zawarte w art. 29 ust. 2
i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi na jedno zapytań wykonawców Zamawiający postawił absurdalny
wymóg dotyczący enzymu zawartego w paskach testowych, żądając dostarczenia pasków z  enzymem oksydaza glukozy
(GOD) tym samym nie dopuszczając pasków z dehydrogenazą glukozy (GDH-FAD). W ten sposób Zamawiający ograniczył
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konkurencję do wyrobu firmy Genexo – biorąc pod uwagę pozostałe wymagane parametry.  Jednocześnie Zamawiający
przychylił się do sugestii jakoby rodzaj enzymu wpływał na zakres możliwych temperatur przechowywania pasków (co jest
nieprawdą –  w swoim  portfolio  posiadamy  paski  z  enzymem  GDH-FAD,  dla  których  temperatura  przechowywania  jest
identyczna jak dla pasków wymienionych w SIWZ). Dodać należy, że paski testowe z enzymem GDH nie interferują z tymi
samymi substancjami, które wymieniono w rzeczonym zapytaniu, a ponadto nie interferują z tlenem cząsteczkowym (w
odróżnieniu od enzymu GOD, na którego aktywność wpływa prężność tlenu; sprawia  to,  że paski  z  enzymem GOD nie
powinny być stosowane u pacjentów z hipoksją o różnej etiologii i u pacjentów poddawanych tlenoterapii, ze względu na
możliwość  uzyskania  zafałszowanych  wyników  pomiaru).  Z  powyższych  przyczyn  flagowe  produkty  największych,
międzynarodowych firm wytwarzających paski  testowe do glukometrów zawierają enzym dehydrogenazę glukozy,  a nie
oksydazę  glukozy.  Wnosimy o  zaprzestanie  faworyzowania  firmy Genexo  oraz  o  dopuszczenie  możliwości  zaoferowania
pasków testowych z enzymem GDH-FAD. 

Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są paski z enzymem GOD pochodzące od kilku producentów.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Gabriel Maj
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