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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „dostawa leków 

gotowych”.  
 

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści SIWZ, 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedstawia się następujące wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 167 testów 
paskowych do innego glukometru niż wskazany w SIWZ, który służy do ilościowego 
pomiaru stężenia glukozy w świeżej krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej lub pobranej od 
noworodka, jako pomoc w monitorowaniu glikemii. Pomiar wykonywany jest w 
ciągu 5 sekund z kalibracją do osocza z zachowaniem dokładności przy szerokim 
zakresie wartości hematokrytu (20-60%) i brakiem wpływu ponad 220 leków i 
metabolitów (m.in. maltozy, fruktozy, kw. askorbinowego, tlenu,  ksylozy, 
galaktozy, mannozy, metforminy), na ogół w stężeniach znacznie wykraczających 
poza terapeutyczne lub fizjologiczne. Oferowane paski testowe odznaczają się 
stabilnością 4 miesięcy po otwarciu opakowania oraz spełniają wymagania co do 
dokładności oznaczeń stężenia glukozy we krwi, zgodne z normą ISO 15197. System 
charakteryzuje się jeszcze nowoczesną, biosensoryczną metodą pomiaru opartą na 
enzymie GDH-FAD zapewniającym dokładność pomiaru oraz odporność na 
działanie w próbce krwi tlenu, wyrzut paska po zabiegu, automatyczna jakościowa 
kontrola w celu zapewnienia dokładności systemu, odporność elektrod w pasku 
testowym na naturalne utlenianie (elektrody wykonane ze złota Au 99,99%) 
możliwość obliczania średnich wyników glikemii z ostatnich 7,14,21,28,60 i 90 dni 
poprzedzających pomiar oraz ustawienia parametrów glukometru za pomocą 
przycisku znajdującego się w przednim panelu urządzenia 

Oferowany system przeznaczony jest m.in. do diagnostyki in vitro wykonywanej 
przez personel medyczny w warunkach klinicznych, 

Ze swojej strony zapewniamy przeszkolenie personelu z obsługi aparatów i 
przekazanie glukometrów w cenie testów paskowych w ilości zabezpieczającej 
potrzeby Zamawiającego? Prosimy o podanie liczby aparatów. 
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Odpowiedź: Należy zaoferować testy paskowe takie, jak wskazano  w SIWZ. 
Jednocześnie przypominamy, że składana oferta musi obejmować cały asortyment a 
nie wyłącznie wybrane pozycje. 
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