
Gryfino, dnia 05 stycznia 2017 r 

 

Pytanie nr 65 

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym, w 

pakiecie (zadaniu) Pakiet 34, w pozycji 70 dotyczącej „Enterol 250mg *20 kaps.” dopuszcza 

możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek 

producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego 

najważniejsze cechy. 

Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną 
ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród 
większej liczby Wykonawców. 
 
Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 66 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 40 i w pakiecie 41 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych pasków testowych i 

jednocześnie określenia zapotrzebowania na określoną liczbę glukometrów w pakiecie 40 

wraz ze wskazaniem nazw własnych (będących zastrzeżonymi znakami towarowymi 

konkretnego producenta, co ograniczałoby konkurencję wyłącznie do produktu konkretnego 

producenta nadając mu monopol na kształtowanie ceny oferty w każdej z w/w pozycji) 

zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy znowelizowanej ustawy 

Prawo zamówień publicznych (w szczególności art. 29 Pzp, zabraniającego wskazywania źródła 

i pochodzenia zamawianych wyrobów w sposób dyskryminujący niektórych wykonawców) 

dopuszcza złożenie oferty w postaci równoważnych pasków testowych, charakteryzujących się 

następującymi parametrami: Auto-coding (bez kodowania), enzym oksydaza glukozy, zakres 

podawanych wyników pomiaru 20-600 mg/dl, szeroki zakres hematokrytu 10-70% 

(umożliwiający pomiar również w standardowym zakresie 20-60%), objętość próbki 0,5 

mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, paski testowe przeznaczone do pomiaru glikemii u osób 

dorosłych i noworodków, przycisk wyrzutu zużytego testu paskowego umożliwiający 

bezkontaktowe usunięcie paska, stabilność testów paskowych i płynów kontrolnych 

wynosząca 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, temperatura działania testów paskowych 

w zakresie 5°C-45°C, detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z 

wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu 

paska na ekranie glukometru? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 41, nie dopuszcza w pakiecie 40. 



Pytanie nr 67 

Czy w związku z faktem, że Zamawiający posiada Oddział Neonatologiczny, Zamawiający 

wymaga pasków testowych, które są przeznaczone do stosowania u osób dorosłych i 

noworodków? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 68 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją wyrzutu 

zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu 

personelu z materiałem biologicznym pacjenta? 

Odp.: Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 69 

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków 

testowych nie przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy 

≥100mg/dl, tj. zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?  

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 70 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją 

pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 71 

W związku z pytaniem nr 5, czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, w których zgodnie z 

instrukcjami brak całkowitego wypełnienia okienka kontrolnego krwią może spowodować 

niedokładne wyniki pomiaru ? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 72 

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych 

pomiaru w wąskim zakresie 20-500mg/dl lub pasków podających wyniki w zakresie 20-

525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku 

już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 73 



Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu 

wynoszącym przynajmniej 20-60%, standardowym dla nowszych rodzajów pasków? 

Informujemy, że węższy zakres hematokrytu, taki jak 35-60%, czy 30-55% może spowodować 

otrzymanie nieprawidłowych wyników pomiaru glukozy u kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci 

do 6. roku życia, gdyż zgodnie z powszechnie dostępnymi danymi literaturowymi fizjologiczne 

wartości hematokrytu w tych grupach pacjentów mogą być niższe niż 35%, a przypadku 

niemowląt niższe niż 30%. Również w przypadku niewielkiej niedokrwistości wartości 

hematokrytu mogą spadać poniżej granicy 30%, co narażałoby Zamawiającego na uzyskanie 

nieprawidłowych wyników pomiaru u takich pacjentów. 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 74 

Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 8 Zamawiający zadeklaruje, że poniesie 

wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie nieprawidłowych wyników pomiaru i w konsekwencji 

za podjęcie potencjalnie niewłaściwego i zagrażającego pacjentom leczenia wskutek 

zastosowania pasków testowych z wąskim zakresem hematokrytu? Przypominamy, że 

Zamawiający posiada w swojej strukturze Oddziały Neonatologiczny i Ginekologiczno-

Położniczy, co oznacza że wartości hematokrytu u pacjentek/pacjentów tych oddziałów będą 

wykraczać poza zakres 35-60%. 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 75 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 

aktualnie stosowanych 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% przy 

dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 (atest tej normy, 

obowiązującej zgodnie z wytycznymi CEN, przewidującymi zgodność normy zastąpionej z 

nową do lipca 2017 roku) i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego w pełnym zakresie; j) zalecana temperatura przechowywania pasków w 

zakresie 1-32°C. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 41, nie dopuszcza w pakiecie 40. 



Pytanie nr 76 

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zachowujących stabilność wynoszącą 

przynajmniej 4 miesiące po pierwszym otwarciu fiolki? 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 77 

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia 

farmaceutyczna, co zapewni dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w 

warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności? 

Odp.: Zamawiający wymaga. 

Pytanie nr 78 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 34 poz. 63 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

Z uwagi na przepisy zawarte w art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z 

podaniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej dietetycznego środka specjalnego 

przeznaczenia medycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego 

producenta, prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie 

LactoDr. krople (o takim samym statusie rejestracyjnym i w takiej samej postaci oraz w takiej 

samej objętości opakowania jak w przypadku preparatu opisanego SIWZ), przeznaczonego do 

stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, również zawierającego w 

swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych 

Lactobacillus rhamnosus GG w identycznym stężeniu. W załączeniu przesyłamy opis produktu. 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 79 

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 34 poz. 70  w 

przedmiotowym postępowaniu: 

Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie EnteroDr., 

będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, 

występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ i z takim samym stężeniem 

probiotycznych drożdżaków Saccharomyces boulardii (250 mg), konfekcjonowanego w 

opakowaniach x 20 kaps.- po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. 

Odp.: Zamawiający pozostaje przy warunkach specyfikacji. 

Pytanie nr 80 



Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 34 poz. 95  w 

przedmiotowym postępowaniu: 

Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. 

będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, 

występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ, przeznaczonego do stosowania u 

niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod 

względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus oraz 

Lactobacillus helveticus w identycznym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, 

konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 i x 60 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na 

odpowiednią ilość opakowań. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 81 

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 34 poz. 190 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 190 pakietu 34 preparat opisany w pytaniu 3? 

Odp.: zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 82 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, pozycji 3,4 preparatu Mannitol o stężeniu 

15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 250ml, ponieważ:  

·              Mannitol 15 % i 20%  mają wskazania do stosowania  w tych samych jednostkach chorobowych 

a dawkowanie mieści  się  w  rozpiętości  zakresu terapetycznego leku  

·              Roztwory Mannitolu 15%  nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze 

pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem  może być gotowy do użycia bez 

czasochłonnego  rozpuszczania   w gorącej  kąpieli wodnej 

·              Nadruk informacji o leku  na worku Viaflo  zabezpiecza użytkownika 

przed  odklejeniem  etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza  możliwość  wystapienia pomyłki  

Mannitol 15% w worku Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość 

zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka. 

Odp.: zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 83 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w pakiecie 1  poz. 6 opakowania PE bez portów? 

Odp.: zamawiający dopuszcza. 



Pytanie nr 84 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w pakiecie 1 poz.7,8,9  preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z 

dwoma niezależnymi portami, ponieważ: zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób 

wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych 

związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji  i składowania 

odpadów opróżnionych worków są niższe niż  opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 85 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w pakiecie 6 poz.1,2,3,4,6,7,8,9,10  preparatu o takim samym zastosowaniu 

klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:zastosowanie opakowań typu 

worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, 

Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie 

kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty 

utylizacji  i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż  opróżnionych butelek i maja 

mniejszą kubaturę. 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie nr 86 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w pakiecie 6  poz. 5 opakowania PE bez portów? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 


