Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 20.03.2017r

DZP/07PN/2017
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa produktów leczniczych i farmaceutycznych dla Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/07PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 5 poz. 556 (775), 557 (776) i 558 (777)
Czy z uwagi na poszanowanie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art.
7 ust. PZP) oraz na zasadę opisywania przedmiotu w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji
(art. 29 ust. PZP) Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nowoczesne, konkurencyjne paski
testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie
określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami:
Funkcja Auto-coding (bez 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 oksydaza glukozy d) zakres
podawanych wyników pomiaru 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 kapilarnej osób dorosłych i noworodków; g) stabilność pasków testowych i płynów
kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania w zakresie 5-45⁰C; i)
paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim
prawem?
Ad. 1
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2 dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 5 poz. 556 (775), 557 (776) i 558 (777)
2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do
posiadanych i aktualnie stosowanych w Szpitalu Zamawiającego glukometrów GlucoDr. auto
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) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w
przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Paski
wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych; h) Możliwość wykorzystania
jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera
2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy
dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197i najnowszymi zaleceniami
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; j) zalecana temperatura
przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty
aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
Ad. 2
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
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