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Znak: AE/ZP-27-42/17                        Tarnów, 2017-07-05 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dzierżawę 

glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy 

w krwi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania glukometr   

z zakresem pomiaru hematokrytu wynoszącym 15-65%? 

2. Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt. 

10 wymagań granicznych, z uwagi na fakt, że oferowane przez Wykonawcę glukometry 

przeznaczone są do stosowania szpitalnego (wiele osób), a nie indywidualnego, gdzie 

każdy z pacjentów będzie mógł korzystać z osobistej notatki „przed posiłkiem”, „po 

posiłku”? 

3. Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności płynów 

kontrolnych wynosił 90 dni? 

4. Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowane płyny kontrolne 

były na 2 poziomach: o wysokim i niskim stężeniu? 

5. Dotyczy Pakietów Nr 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu  glukometr, z 

którego paski usuwane są  manualnie, przy czym krew znajdująca się na końcu paska 

eliminuje możliwość zabrudzenia glukometru krwią i tym samy spełnia warunki 

urządzenia szpitalnego?  

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt. 15 

parametrów granicznych, z uwagi na fakt, że  wskazana norma nie dotyczy produktów do 

stosowania szpitalnego? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 i Pakiet Nr 2 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 

oferowane paski do glukometrów były pakowane pojedynczo (na każdym opakowaniu 

paska zamieszczona data ważności)? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 i Pakiet Nr 2 poz. 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby 

stabilność testów paskowych wynosiła 12 m-cy? 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakietach Nr 1 i 2 glukometrów  

z zakresem pomiaru hematokrytu wynoszącym 15-65%.  

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie w Pakietach Nr 1 i 2 od wymogów 

określonych w  pkt. 10 Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakietach Nr 1 i 2 płynów 

kontrolnych, których termin ważności wynosi 90 dni i podtrzymuje zapisy pkt 12 

Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody aby zaoferowane w Pakietach Nr 1 i 2 płyny kontrolne 

były na 2 poziomach: o wysokim i niskim stężeniu i podtrzymuje zapisy pkt 11 Załączników 

Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakietach Nr 1 i 2  glukometrów  

z których paski usuwane są  manualnie, przy czym krew znajdująca się na końcu paska 
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eliminuje możliwość zabrudzenia glukometru krwią. Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 13 

Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.  

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie w Pakietach Nr 1 i 2 od wymogów 

określonych w  pkt. 15 Załączników Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. 

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 2 i Pakiecie nr 2 poz. 2  pasków 

do glukometrów pakowanych pojedynczo (na każdym opakowaniu paska zamieszczona data 

ważności), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ i Załączników do niej. 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakietach Nr 1 i 2 testów 

paskowych, których stabilność wynosi 12 miesięcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 2 

(odnoszące się do testów paskowych – Pakiet nr 1 poz. 2 i pakiet Nr 2 poz. 2) Załączników  

Nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


