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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 17/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych 

i innego sprzętu medycznego.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 1, poz. 1 – Sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 z Części nr 1 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu? Aktualny 

opis przedmiotu zamówienia faworyzuje jedyny podmiot dysponujący pełnym asortymentem 

zgromadzonym w Części nr 1, uniemożliwiając przystąpienie do przetargu konkurentom, 

posiadającym w swoim portfolio paski testowe, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzieli do osobnej części poz. 1. Modyfikacja SIWZ i załączników będzie dostępna od 

godziny 15:00, co będzie skutkowało również przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 1, poz. 1 – Sprzęt medyczny) 

„Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków 

testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco 

ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę. Jeżeli 

Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, które niejednokrotnie przewyższają 

parametrami system wymagany przez Zamawiającego, miałby możliwość obniżenia kosztów  

w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z  tym pytamy, czy 

Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

(art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi 

glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; 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 oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-

600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres 

hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych  
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i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) 

stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) paski 

posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 

Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.” 

 

Odpowiedź:  

W ocenie Zamawiającego do posiadanego przez niego glukometrów pasują wyłącznie paski 

wskazane w pozycji nr 1 w części nr 1 zamówienia i nie jest możliwe dopuszczenie innych pasków niż 

żądane.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 1, poz. 1 – Sprzęt medyczny) 

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

glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), 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-f) Wyrzut zużytego paska za 

pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej 

części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania 

pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość 

próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności 

wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadające wszelkie 

dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie 

konkretnych kryteriów równoważności.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanych pasków testowych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 1, poz. 1 – Sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem 

kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników 

pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi 

kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut 

zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza 
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glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki 

wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające 

wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy  

o określenie konkretnych kryteriów równoważności.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanych pasków testowych. 

 


