Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/103/2016

Bolesławiec, dnia 12 maja 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 5/leki/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 18.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:
PARAMETRY
PASKI TESTOWE
METODA POMIARU
biosensoryczna
ENZYM
dehydrogenazaglukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKI
0,6 µl
włośniczkowa, żylna, tętnicza,
TYP KRWI
noworodkowa
JEDNOSTA MIARY
mg/dl
ZAKRES POMIARU
20-500 mg/dl
CZAS POMIARU
5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU
15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ
OBJĘTOŚCI
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA
PAKOWANIE PASKÓW
TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA
TEMPERATURA
WYKONYWANIA POMIARU
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
ISO 15197-2013

badanie nie rozpocznie się przy zbyt
małej wielkości próbki
nie
Pojedynczo, po 100 pasków w
opakowaniu zbiorczym.
4-30 stopni
15-40 STOPNI
Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
Wskazana norma nie dotyczy pasków do
stosowania szpitalnego
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współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?
PARAMETRY
PROCEDURA TESTOWA
KALIBRACJA
TECHNIKA KALIBRACJI
w celu zwiększenia dokładności pomiaru
WYŚWIETLACZ
PAMIĘĆ
ZASILANIE
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE
WAGA
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
TEMPERATURA WYKONYWANIA
POMIARU
KOMUNIKATY
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
ISO 15197-2013
Brakautomatycznegowyrzutupaska

GLUKOMETR
amperometria
osocze
mechaniczna (pasekkalibrujący)
CYFRY 1,9 CM
1000 wyników
2 baterie CR 2032
3000
po 120 sek
33-37 gramów
OD -20 DO 60 STOPNI
10-50 STOPNI
LO, HI, KETONES
Wyłącznie w lecznictwie
zamkniętym
Wskazana norma nie dotyczy
pasków do stosowania szpitalnego
Paski pakowane pojedynczo
umożliwiają usuwanie bezdotykowe
pasków z glukometru

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza do postępowania w/w pasków wraz z glukometrem. Zamawiający wymaga pasków wraz
z gleukometrem, zgodnych z poniższymi parametrami:
nie wymagają kodowania,
kalibrowane do osocza,
kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczonej na szczycie (czubku paska)
objętość próbki nie większa niż 0,7µl,
czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund,
zakres pomiaru ≥ 20 ≤ 600 mg/dl,
zastosowany enzym na paskach oksydaza glukozy (GOD),
zakres hematokrytu od 20% do 60%,
paski kompatybilne z aparatem, umożliwiające wyrzut paska,
paski testowe wpisane na listę refundacyjną,
temp. Przechowywania min. 4⁰C do min. 40⁰C, potwierdzona w instrukcji obsługi pasków,
próbka do badania: krew kapilarna,
ważność pasków po otwarciu każdej fiolki minimum 6 miesięcy.
Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pakietu nr 18, poz. 1, zapisu projektu umowy - dotyczącego
terminu dostaw „cito”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczanymi na ratunek?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że zapis projektu umowy w § 4 ust. 1b dotyczy produktów, które są klasyfikowane jako „na
ratunek”, produkty które nie są tak klasyfikowane, nie będą w tym trybie przez Zamawiającego zamawiane. Mając
powyższe na uwadze, nie ma potrzeby dokonywania w w/w paragrafie zmian jego treści, ponieważ produkt
wymieniony w zadaniu nr 18 nie jest klasyfikowany jako produkt „na ratunek”.

Pyt. nr 3. Dotyczy projektu umowy.
Czy Zamawiający wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 4 umowy na: „W razie nie uregulowania przez
Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych”?.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru treści umowy w § 10 ust. 4.
Z poważaniem

