
 

Piotrków Tryb. 26.11.2013r. 

 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Żwirki 5/7 

97-300 Piotrków Tryb. 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                                                                           ZP /212/13 

 

Nasz znak : EA.R2311-212/13 

 

 

Dotyczy : udzielenia odpowiedzi na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na :„Dostawa, sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek 

 dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim „ 

 

 Działając na postawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

                 ( Dz. U. z  2013 r. , poz. 907 z póź.zm. ) udziela się wyjaśnień do SIWZ.   

                          

 

Pytanie :  

1. Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia  w pakiecie 1 poz. 46 i 147 nazwy własne 

pasków testowych do pomiaru glikemii będące zastrzeżonymi znakami towarowymi – ze względu na 

kompatybilność pasków testowych danej marki jedynie z glukometrami tej samej marki, taki opis 

ogranicza konkurencję asortymentową wskazując konkretnych producentów, którzy mogą dowolnie 

kształtować ofertę cenową sami lub poprzez powiązane ze sobą podmioty. Prosimy aby Zamawiający 

kierując się odpowiednimi przepisami ustawy PZP ( art.7 i 29 ) dopuścił do udziału w przetargu 

konkurencyjne paski testowe, charakteryzujące się następującymi parametrami : zakres oznaczenia 10-

900mg/dl, pomiar dokonywany z krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej, wielkość próbki 0,5ul, czas pomiaru 

5s, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzanej do paska, dokładność 

pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej spowoduje wybór 

oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen pasków może mieć wpływ 

na oszczędności poczynione przez Zamawiającego i lepsze gospodarowanie środkami finansowymi. 

Prosimy o podanie niezbędnej liczby glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które oferujemy 

nieodpłatnie jako wyposażenie dodatkowe do pasków, wraz z bezpłatnym, pełnym serwisem w trakcie 

trwania całej umowy przetargowej.     
     
 

Pytanie :           
      2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. 46 oraz  poz. 147 dopuści paski do glukometrów 

         równoważne ( nowocześniejsze i spełniające najnowsze standardy i zalecenia Polskiego  

        Towarzystwa Diabetologicznego ) do zawartych w SIWZ? Jednocześnie prosimy o podanie   

         ilości glukometrów, których cena będzie zawarta w cenie pasków. Możliwość złożenia oferty   

         na produkt równoważny pozwoli Państwu na rozstrzygnięcie przetargu zgodnie z prawem, a  

         nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo. 

         Paski do glukometru : 

 które pakowane są po 50 sztuk, 

 temperatura przechowywania pasków 4-40°C ( najszerszy zakres na rynku glukometrów ), 

 możliwość pomiaru w mg/dl lub mmol/l, 

 objętość krwi wynosi 0,7ul, 

 z funkcją „Auto Coding”- przez co rozumiemy brak konieczności kodowania glukometru za pomocą 

kluczy, cipów kodujących, 

 zasysanie krwi na czubku paska co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie 



aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, 

 kalibrowane do osocza, 

 pomiar metodą biosensoryczną, 

 pasek testowy na zewnątrz z automatycznym wyrzutem ( funkcja dodaje dodatkowe podniesienie 

bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym 

pacjenta ), 

 wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD)co daje maksymalną minimalizację 

zafałszowań pomiaru, spełniający normy i posiadający certyfikat ISO 15197 oraz 

 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a.                            

Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz serwis. 

Liczymy, że zamawiający odniesie się z należyta uwagą do wyżej przedstawionych argumentów. 

 

Odp. Ad.1, 2 : Zamawiający dopuszcza dostawę pasków do glukometrów o równoważnych parametrach na  

                      następujących zasadach: 

1) paski równoważne muszą być refundowane przez NFZ, 

2) nieodpłatna dostawa według potrzeb glukometrów kompatybilnych z dostarczonymi paskami.  


