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Pytanie nr 3 
 
Czy Zamawiający  w pakiecie Nr 9 poz. 1 i 2 (Meropenem inj. 500mg i 1g * 10 fiolek) 
wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia 
pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń 
wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki 
związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, 
zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu 
moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane 
zakażenia skóry i tkanek  miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4 
 
Czy Zamawiający  w pakiecie Nr 9 poz. 1 i 2 (Meropenem inj. 500mg i 1g * 10 fiolek 
wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu 
wynosiła ponad 1 godzinę? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5 
 
Czy w pakiecie Nr 34 poz. 32 i 33 (Budesonidum neb 0,25  i 0,5  mg/ml  a 2 ml * 20 
amp) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu 
klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 
 
 
 
 
Pytanie nr 6 
 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 34 poz. 32 i 33 (Budesonidum neb 0,25  i 0,5  mg/ml  
a 2 ml * 20 amp)  wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w 
różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 7 
 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 25 poz. 50 (Bupivacaini h/ch Spinal Heavy inj.  0,5% 
5mg/ml a 4ml *5amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe 
blistry?    
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

                                                     
Pytanie nr 8 
 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 38 poz. 15 (Esomeprazolum 0,04* 10 fiolek) wymaga, 
aby preparat esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 
lub infuzji (Esomeprazolum inj.) posiadał zarejestrowane wskazanie u dzieci i 
młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy 
podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich jak: choroba refluksowa 
przełyku(GERD) u pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) 
ciężkimi objawami refluksu ? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 9 
 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 40 oraz 41 w pozycji 1 dostarczenia 
CERTYFIKATU ISO 15197:2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych 
pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych oraz wymaga dokumentu 
potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości (czyli w parametrach precyzji i 
dokładności normy ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla 
proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych? 
Informujemy że  glukometr powinien spełniać pełny zakres normy  IS0 15197: 2015  a 
zwłaszcza  punk 6.2 mówiącym o precyzji  i pełnym jego zakresem 
punkt6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4 oraz punkt 6.3 mówiący o dokładności z pełnym jego 
zakresem punkt 6.3.1, 6.3.2,6.3.3, 6.3.4, 6.3.5,6.3.6,6.3,7, oraz punkt 6.4, 6.5, 7,2. Norma 
ta będzie obowiązywać już od 1 lipca 2017 roku dlatego we wszystkich 
postepowaniach w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający 
obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu ISO 
151097: 2015 w pełnym zakresie spełniania dla sprzętu zwłaszcza w wyżej 
wymienionych punktach,   ponieważ od 01.07.17 brak certyfikatu ISO 15197: 2015 
sprawi że zamawiający (szpital) zostanie bez sprzętu do pracy lub będzie musiał 
najpóźniej w maju 2017 ogłaszać nowe postępowanie co wiąże się z dużym 
niepotrzebnym dodatkowym wysiłkiem pracy dlatego dopytujemy :  
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Odp.: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 10 
 
Czy wymagają Państwo glukometr który spełnia normę ISO 15107: 2015 w pełnym 
zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8,   wraz z załącznikiem A, której 
to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują 
dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych 
na listach refundacyjnych?  
 
Odp.: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 11 

 
Czy Zamawiający wymaga aby do postępowania w pakiecie 40 oraz 41 w poz. 1 
przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu 
medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie 
DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny 
jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie 
wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi 
utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy,  DYTRYBUTOR jest tylko 
podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, 
który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku ( Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie 
ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w 
jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się 
oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne  jednostki 
notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu 
medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany 
sprzęt.  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 12 
 

1. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 40 w poz. 1 aby paski testowe były 
zgodnie z instrukcją obsługi przechowywane w zakresie temperatury 
przechowania min 4 – min. 40 °C ? 

 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13 
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Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 40 oraz w pakiecie 41 w poz. 1   aby Oferent 
zapewnił do glukometrów przynajmniej 1 płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – 
(prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy 
stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14 
 
Czy Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy przetargowej przeprowadzić 
szkolenie całego personelu pielęgniarskiego z obsługi sprzętu oraz z przeprowadzania 
prawidłowej walidacji? 
 
Odp.: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 15 
 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 40 w poz. 1  aby paski współpracowały z 
glukometrami których zakres pomiaru będzie wynosił: dolna granica zakresu - 
20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16 

 
Czy Zamawiający w pakiecie 40 oraz w pakiecie 41 w poz. 1 dopuści do postępowania 
paski testowe, których temperatura przechowywania wynosi do max…32 ˚C? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 
Pytanie nr 17 
 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 40 oraz w pakiecie 41 w poz. 1  dostarczenia wraz 
z ofertą instrukcji obsługi glukometru oraz pasków testowych w języku polskim? 
 
Odp.: Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie nr 18 
 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 41 w pozycji 1 testowe z bocznym zasysaniem 
krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzek całej szerokości paska?  Taka konstrukcja 



 

 
P 

paska może tworzyć wrażenie, że komora zasysająca znajduje się z obu stron paska co 
może doprowadzić do próby zassania kropli krwi z pasywnej części paska i może 
spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital. Czy Zamawiający 
wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem 
hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw 
takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej 
temperatury i wilgoci? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19 
 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe w pakiecie 40 oraz w 

pakiecie 41 w poz. 1, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni 

farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich 

pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej 

temperatury i wilgoci? 

Odp.: Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 20 
 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w pakiecie 40 oraz w pakiecie 41 w poz. 1  w 
postepowaniu paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń 
o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, 
odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub 
niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub 
bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych 
przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? 
 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 
 


