Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/109/2016

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.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 18 poz. 1.
Czy Zamawiający w Zadaniu 18 poz. 1 wyrazi zgodę i będzie wymagał, aby testy paskowe po pierwszym otwarciu
fiolki posiadały przydatność do użycia do daty ważności podanej na opakowaniu przez producenta?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga pasków testowych, których termin ważności wynosi minimum 6 miesięcy od momentu
otwarcia każdej fiolki z paskami.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 18 poz. 1.
Czy zamawiający w Zadaniu nr 18 poz. 1 wyrazi zgodę i będzie wymagał, aby system posiadał następujące
parametry: rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa, brak interferencji z substancjami
endogennymi i lekami (np. z maltozą), zakres hematokrytu 10-65%, automatyczna 3-stopniowa jakościowa kontrola
w celu zapewnienia dokładności systemu zgodnie z normą ISO 15197:2013 i zaleceniami PTD 2016, czas pomiaru 5
sekund, zakres pomiarowy 10-600 mg/dl, wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl, zakres temperatury pomiaru
testów paskowych min. 8 - 44◦C.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pasków wraz z glukometrami których parametry są następujące:
rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa, brak interferencji z substancjami
endogennymi i lekami (np. z maltozą), zakres hematokrytu 10-65%, automatyczna 3-stopniowa jakościowa kontrola
w celu zapewnienia dokładności systemu zgodnie z normą ISO 15197:2013 i zaleceniami PTD 2016, czas pomiaru 5
sekund, zakres pomiarowy 10-600 mg/dl, wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl, zakres temperatury pomiaru
testów paskowych min. 8 - 44◦C, pod warunkiem, że paski testowe dodatkowo będą spełniać następujące
parametry :
nie wymagają kodowania,
kalibrowane do osocza,
kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczonej na szczycie (czubku paska)
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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zastosowany enzym na paskach oksydaza glukozy (GOD),
paski kompatybilne z aparatem, umożliwiające wyrzut paska,
paski testowe wpisane na listę refundacyjną,
ważność pasków po otwarciu każdej fiolki minimum 6 miesięcy.
Z poważaniem

