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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

DZp.380.3.16.2018.LAp.215,132.P Rybnik, 26.06.2018 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy środków dezynfekcyjnych, pasków do glukometru iXell, papierów do 

EEG, EKG oraz ssaków i akcesoriów dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - 

 DZp.380.3.16.2018.LAp.215,132.P 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 26.06.2018 R. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 (dot. Pakietu 1, poz.: 1 i 2) 

Czy Zamawiający dopuści preparat biobójczy, na bazie alkoholi – nie mniej, niż 75g-80 g/100g 

produktu, niezawierający aldehydów, chlorheksydyny, chloru, fenoli, glioksalu, pochodnych 

biguanidyny, barwników i substancji zapachowych, zawierający niewielki dodatek chlorku 

didecylodimetyloamonu – 0,375g/100g produktu oraz fenoksyetanol – 1g/100 g produktu, środki 

nawilżające, pielęgnujące, regenerujące, natłuszczające skórę rąk (gliceryna i pantenol), o szerokim 

spektrum działania: B, F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV), 

przebadany dermatologicznie, posiadający badania dla chirurgicznej dezynfekcji rąk wg EN 12791 

(Faza 2 Etap 2) w czasie 90 sekund oraz dla higienicznej dezynfekcji rąk wg EN 1500 (Faza 2 Etap 

2) w czasie 30 sekund, w opakowaniach 0,5 l i 1 l kompatybilnych z typowym medycznym 

dozownikiem łokciowym? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w Pakiecie 1 poz.: 1 i 2 i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 2 (dot. Pakietu 1, poz.: 1 i 2) 

Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu leczniczego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 

rąk, przebadanego dermatologicznie, na bazie mieszaniny alkoholi: alkoholu etylowego 78,1g 

i izopropylowego 10g. zawierającego substancje nawilżające i pielęgnujące, bez zawartości 

substancji zapachowych, barwników, jodu, chlorheksydyny, związków amoniowych, o szerokim 

spektrum bójczym: dla higienicznej dezynfekcji rąk (EN1500) w czasie 30 sek., dla chirurgicznej 

dezynfekcji rąk (EN12791) w czasie 90 sek., o spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, Rota, 

Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro), w opakowaniach 0,5 l i 1 l 

kompatybilnych z typowym medycznym dozownikiem łokciowym. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w Pakiecie 1 poz.: 1 i 2 i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 



Pytanie 3 (dot. Pakietu 1, poz. 3) 

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, leczniczy, bezbarwny, na bazie etanolu 

i 2-propanolu, niezawierający jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych, 

działający wobec B, F, Tbc , V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia), Rota, Polio, przed zastrzykami 

i pobraniem krwi działający w czasie 15 sekund, o przedłużonym działaniu do 24 godzin, 

o możliwości stosowania na skórę noworodków i niemowląt? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w Pakiecie 1 poz. 3 i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 4 (dot. Pakietu 2) 

Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwę własną glukometru będącą 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, specyfikuje wyłącznie paski testowe 

konkretnego wytwórcy (z uwagi na zabezpieczoną konstrukcyjnie kompatybilność glukometrów 

o nazwie podanej w SIWZ z paskami testowymi tego samego producenta), co ogranicza 

konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do wyrobu tego wytwórcy, uzyskującego w ten 

sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające 

z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność 

posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to 

drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi 

o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być 

w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Z kolei wymiana glukometrów na nowe 

nie wiąże się z kosztami po stronie Zamawiającego, gdyż te zgodnie z powszechną praktyką, są 

standardowo wliczane są w cenę pasków testowych. Nie istnieje zatem uzasadniona potrzeba 

korzystania z glukometrów konkretnego wytwórcy. Zgodnie z powyższym zwracamy się 

z zapytaniem 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 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) temperatura działania pasków testowych w 

zakresie 5-45⁰ C, przechowywanie do 30⁰ C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  konkurencyjnych pasków testowych wraz 

z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

Zamawiający jest w posiadaniu konkretnych typów glukometrów, które spełniają parametry 

potrzebne do wstępnej  skriningowej analizy poziomu cukru u pacjentów Szpitala. Glukometry te są 

pod stałą kontrolą wewnątrzszpitalną (pomiędzy oddziałami a laboratorium). Parametry czułości 

proponowane przez Wykonawcę nie są wymagane na poziomie wstępnej analizy poziomu glukozy. 

Poziom glukozy po wstępnym oznaczeniu za pomocą glukometru jest zawsze potwierdzany 

badaniem poziomu glukozy w laboratorium naszego Szpitala. 

Pragniemy poinformować, że laboratorium naszego Szpitala spełnia wszystkie wymagania stawiane 

przed laboratoriami przez Ministerstwo Zdrowia i posiada certyfikaty kontroli laboratoryjnej 

zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. 
 

 

 



Pytanie 5 (dot. Pakietu 2) 

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) zakres 

hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej 

z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków 

w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane 

zgodnie z polskim prawem. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 6 (dot. Pakietu 2) 

Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz 

z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: 

a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie 

pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków 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 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) temperatura przechowywania w szerokim 

zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie 

wymagane zgodnie z polskim prawem? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 7 (dot. Pakietu 2) 

Czy Zamawiający dopuszcza 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%, umożliwiające wykonywanie pomiarów glikemii 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 glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu 

każdej pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; 

g) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska; h) paski posiadające 

wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 


