
   

 

 

Gdynia, dnia 15.12.2017 r. 
 
Numer sprawy: ZP/PN/02/2017 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę leków, środków farmaceutycznych, płynów 

infuzyjnych, oraz pasków do glukometrów 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej 
ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami 
klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika 
i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany  jako skuteczne i 
bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości?   
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 
Pytanie 3 
Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwę własną glukometrów kompatybilnych 
wyłącznie z paskami testowymi konkretnego producenta, będącą zastrzeżonym znakiem towarowym 
konkretnego producenta – specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co ogranicza 
konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobu konkretnego 
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 konkretnego 
producenta, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający profesjonalnych kwalifikacji jeśli 
chodzi o obsługę (przeznaczony jest 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?  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 4 
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, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość 
wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie 
jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); 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 podtrzymuje zapis SIWZ 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml 
do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej 
drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa 
dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz 
przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i 
CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie 
wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji 
nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie 
spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione 
ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak 
zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie 
powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie 
dłoni ) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera 
dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( 
zachowane sterylne pole ) w ilości 75 blistrów w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ lek jaki wymagamy ma służyć do podawania dożylnego u 

pacjentów z Ostrym Zespołem Wieńcowym, a nie do utrzymania drożności i czystości portów. 

 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 35 z Pakietu nr 1  i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,25  i 0,50 mg/1ml 
*20amp/2ml) Zamawiający wymaga produktu,  po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego 
może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,25  i 0,50 
mg/1ml *20amp/2ml wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie 
można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 
godzin? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie  wraża zgody z uwagi na specyfikę pracy otwarcie leku jest równoważne z użyciem 
jego w całości lub w częściowej i zutylizowanie pozostałej części. 
 



   

 

 

Pytanie 9  
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,25  i 0,50 
mg/1ml *20amp/2ml dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z 
acetylocysteiną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na specyfikę pracy 
 
Pytanie 10 
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,25  i 0,50 mg/1ml 
*20amp/2ml Zamawiający wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga leku w postaci zmikronizowanej 
 
Pytanie 11  
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 55 i 56 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,25  i 0,50 
mg/1ml *20amp/2ml wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze 
podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość 
łączenia dawek? 
Odpowiedź: 
Tak zamawiający wymaga aby oba leki pochodziły od tego samego producenta. 


