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WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-69/17 na dostawę:
„Osobistych pomp insulinowych”
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu:
„Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie
7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę. O zakończeniu
wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku
podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia.”
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z powyższym punktem SIWZ, Zamawiający umożliwi
Wykonawcy, zrealizowanie powyższego zapisu, polegającego na przeprowadzeniu szkolenia
Pacjentów, poprzez nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy miejsca szkolenia w ośrodku
zakładającym pompy?
Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z zakresem świadczenia zdrowotnego
kontraktowanego odrębnie NFZ - „leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej
dzieci” (NFZ: Kod zakresu: 11.1021.046.02; Nazwa zakresu: leczenie cukrzycy
z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci; Kod świadczenia: 5.10.00.0000053 oraz
5.10.00.0000054), na podstawie, którego toczy się niniejsze postępowanie przetargowe,
Narodowy Fundusz Zdrowia, jako płatnik, objął tym świadczeniem zarówno pompę
insulinową jak i edukację Pacjenta umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się
pompą oraz wymianę osprzętu, obligując tym samym Zamawiającego do zapewnienia
szkolenia Pacjenta w ramach Świadczenia.
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający potwierdza, że udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie na
przeprowadzenie szkolenia.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wymagane w SIWZ szkolenia z obsługi
technicznej pomp przeprowadzane były na zlecenie Wykonawcy przez personel
Zamawiającego
(tj.
przez
pielęgniarki,
będące
certyfikowanymi
edukatorkami
diabetologicznymi)? Szkolenia przeprowadzane byłyby za wynagrodzeniem i poza godzinami
pracy pielęgniarek.
Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenia z obsługi technicznej pomp przeprowadzane
były na zlecenie Wykonawcy przez personel Zamawiającego.
Pytanie nr 3
Według Rozdziału V ust. 2 Formularza ofertowego: „Termin

dostawy: Termin dostawy
wynosi do ….. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia” . Natomiast według
Rozdziału IV ust. 2 SIWZ: „Wymagany termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych od daty
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złożenia zamówienia” oraz według par. 3 ust. 4 umowy: „Towar, o którym mowa w par. 1
ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dni robocze w godz. 8:00-15:00 w terminie
do … dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy), od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”

Prosimy o informację czy Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy w dniach
roboczych czy kalendarzowych oraz o ujednolicenie zapisów.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” rozdział V ust. 2
nastąpiła omyłka pisarska, powinno być roboczych. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1
do SIWZ.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ w załączniku nr 2 Część nr 3
„ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH” i zrezygnuje z zapisu:
Pkt. 5. pdpkt. 7
Sensory do ciągłego monitorowania glikemii (dostarczane przy dostawie) 2 szt. do każdej
pompy z transmiterem.
Pkt.5. pdpkt. 8
1 transmiter na 5 pomp
i usunie te punkty z załącznika „Parametry techniczne”
Na chwilę przygotowywania obecnego postępowania firma nie może zapewnić dostawy
transmiterów przed upływem 6 miesięcy.
Odpowiedź nr 4
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w Załączniku nr 2 do SIWZ część nr 3 w pkt. 5
podpunktów nr 7 i 8.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie ilości pomp insulinowych, które zamierza zamówić Zamawiający
w postępowaniu w poszczególnych zadaniach.
W załączniku nr 2 do SIWZ część nr 2 Zamawiający podaje 30 szt.
W załączniku nr 2 do SIWZ część nr 3 Zamawiający podaje 20 szt.
Natomiast w załączniku nr 3 do SIWZ część nr 2 Zamawiający podaje 20 szt., a w załączniku
nr 3 do SIWZ część nr 3 Zamawiający podaje 30 szt.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 3 do SIWZ „Gwarancja i serwis” nastąpiła omyłka
pisarska. Prawidłowe ilości podane są w Załącznikach nr 2 do SIWZ „Zestawienie
parametrów wymaganych”, tj. część nr 2 – 30 szt., część nr 3 – 20 szt. W załączeniu
poprawiony Załącznik nr 3 do SIWZ.
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