
  

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  25.07.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego j. uż. na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku Sp. z
o. o.  (Znak postępowania: 3461/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.,)  Zamawiający przekazuje  treść  zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1 – dotyczy Pakietu 5
W przedmiotowym postepowaniu w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 5 Zamawiający nie wymagał aby wyrób
medyczny jakim są paski do glukometrów był obecny  na listach refundacyjnych NFZ czy MZ. Odpowiadając na pytanie 
nr 24 z dnia 21.07.2017 r. Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia  bezzasadnie wymagając aby paski do 
glukometrów był obecny na listach refundacyjnych NFZ i MZ. Zgodnie z Ustawą  z dnia 12 maja 2011r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 49 Ustawy), 
zakazane jest stosowanie jakichkolwiek form zachęt do zakupu produktów refundowanych, przy czym Ustawa nie 
ogranicza ani kręgu podmiotów stosujących takie zachęty, ani też form takich zachęt. Zgodnie z Ustawą zakazane są 
zatem: rozdawanie pacjentom produktów refundowanych oraz produktów współdziałających z produktami 
refundowanymi  za darmo, bądź też reklama takich produktów prowadzona przez Szpital. Wymogu refundacji pasków 
testowych nie można więc uzasadnić interesem pacjentów Szpitala, gdyż nie istnieje taki interes. Prosimy o 
nieograniczanie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z przyczyn pozamerytorycznych i 
dopuszczenie pasków testowych, które nie są wyrobem medycznym refundowanym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  paski do glukometrów również  jako wyrób medyczny nierefundowany.

Pytanie Nr 2 - Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany typu „martwa przestrzeń” ze złączami: 22M/15F od strony pacjenta oraz
15M od strony urządzenia?
Odpowiedź: Nie

Pytanie Nr 3 - Pakiet 6
Czy Zamawiający dopuści silikonową sondę Sengstakena, dostępną w rozmiarze CH 16, CH 18 i CH 20?
Odpowiedź:Dopuszcza



Pytanie Nr 4 - Pakiet 25 poz. 1-2
Prosimy  o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  10  i  5  kompletów  (a’2  szt.)  elektrod  do
defibrylatora?
Odpowiedź: Tak

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.,) Zamawiający  przedłuża
termin  składania   i  otwarcia  ofert  z  dnia  27.07.2017  r.,  godzina  11:00  na   02.08.2017  r.,  godzina  10:00.
Jednocześnie informujemy, że nie uległo zmianie miejsce składania oraz otwarcia ofert.

Z poważaniem


