
Zamawiający: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego” 

 

Niemodlin, dnia 09.05.2018r. 

 

ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA  nr 6 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup  wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Znak postępowania  SZOZ/ZP-3/475/2018 

 

W odpowiedzi na zapytania Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie udziela odpowiedzi: 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 163 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, 

zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w 

kapsułce (250 mg). 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 171 i 202 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

2. Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia, podając w każdej z w/w pozycji nazwę własną pasków 

testowych będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, specyfikuje wyłącznie paski 

testowe konkretnych wytwórców, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, zwracamy uwagę, że nie 

istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż 

jest to drobny, zużywalny, 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. Mając na uwadze powyższe 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 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające 

wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci 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. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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4. Czy Zamawiający dopuszcza konkurencyjne paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań 

(wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres 

wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów glikemii 

we krwi włośniczkowej, 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) stabilność pasków testowych 

wynosząca 6 miesięcy po otwarciu pojedynczej fiolki; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski 

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

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 246 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. 

będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, 

przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej 

przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus 

helveticus w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim samym stosunku 

ilościowym jak produkt opisany w SIWZ. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie 

LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego 

najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w 

kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 

53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, 

niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu 

kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Ilości kapsułek należy przeliczać do 2 miejsc po przecinku. 

 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 247 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania zamiennika o nazwie LactoDr., będącego 

dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany 

pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w 

literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym 

stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, 

konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę 

opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Ilości kapsułek należy przeliczać do 2 miejsc po przecinku. 

 

8. Ze względu na zbliżający się termin otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu  prosimy o przesunięcie 

terminu składania i otwarcia ofert. 

Odp.: Termin składania ofert zgodnie z głoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 548102-N-2018:  16.05.2018r. godz. 

10:00. 

 

 

 

Jadwiga Konieczniak 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 


