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Samodzielny Pu bliczny Zaklad Opie ki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: drobny sprzgt j.n./2l5l20l8ll2

ODPOWIEDZ
n,a zapytania w sprawie SIWZ

Szqnowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiitj4cego'wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfi i istotnych

warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z dnia2 stycznia2004

ie przetarguroku Prawo Zam6wiefi Publicznych (t.j. Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1579 z poin. zm) w

nrieograniczonego, na: dostawg rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w sterylizacji,

drobnego sprzgtu laboraLtoryjnego j.u. oraz aspiracyjmo-pr62niowego systemu pobierania

Siedlce a:2018-05-30

,08mm?

m, dloni 0,06-

QL 1,0 czyli

QL 1,0 czyli

lekko wanych w
czytelna,jest

innej

TreSi wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Pakiet I poz 1

1, Czy zamawiaj4cy dopu6ci rgkawice z poziomem protein ponizej s}ltglg?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet 1 Poz2
1, Czy zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie rgkawic o gruboSci na palcu

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

P'akiet I Poz 3

1. Czy zamawiaj4cy wyra:zi zgodg na zaoferowanie rgkawic o gruboSci na palcu 0,08-0,10
0,07mm oraz mankiecie 0,05mm?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Dotyczy Pakietu nr 1 poz.2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zaof'erowanie rgkawiczek winylowych bezpudrowych o

wyZszej jakoSci?
OdpowiedZ - dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 1 pozJ
Czy Zamawiaj4cy dopuSci zaoferowanir: rgkawiczek nitrylowych bezpudrowych o

wyZszej jakoSci?

OdpowiedZ - dopuszcza

Dotvczv Pat<ietu nr I
Czy Zamawiaiqcy wymaga rgkawiczek nitrylowych bezpudrouych o gruboSci pojedynczej

Scianki w czgSci dloniowej 0,08mm+/-0,01mm?
OdpowiedZ - tak

Dotyczy Pakietu nr I poz-16

Czy Zamawiaj4cv dopuSci zaoferowanie rgkawiczek diagnostycznych z lateksu,
opakowaniach o jednorodnej kolorystyce, jednakze informacja o rozmiarze
umieszczona na wszystkich sciankach opakowania, dla kazdego rozmiaru w
pozwoli Zamawiaj4cemu bez prc,blemu r<>zr6Lni( rozmiary?

OdpowiedZ - dopuszcza
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Dotyczv Pakietu nr 2 poz.2
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zaoferowanlie rgkawiczek chirurgicznych z lateksu lekko
opakowaniach zowngtr znych tyru folia-lblia?

OdpowiedZ - dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 2 nc'2.5
Czy Zamawiajqcy dopu6ci zaof'erou,anie rgkawiczek poloaniczych z lateksu zpudrowych,

mikroteksturowanych, o ltardzo niskim poziomie protein (<1Opg/g), dtugoSci calkowitej 5 oraz gruboSci
pojedynczej Scianki na palcach i dloni 0,!|5mnr*/-0,02mm, na mankiecie (czyli w najcieriszym mi
AQL<1,5?

jscu) 0,24mm,

OdpowiedZ - dopuszcza

l)otyczy zadanianr 7 poz.2
zwracamy sig do zamewiaj4cego z 2.-,apytaniem czy w powzszd pozycii dopusci rgka ice winylowe
bezpudrowe dostgpne w kolorze przeit'oczystyn o gruboSciach zapewniaj4cych bardzo
wraZliwoSi dotyku, tj.: Palec: 0,10 mm, Dlof: 0,08 mm, Mankiet: 0,06 mm
OdpowiedZ - zgodnie z SIIWZ

chwytnoSc i

Obecnie na rynku istnieje tylko jerden wyl<onawca, kt6rego
spelnienie w caloSci nolrny EN 374. Postawienie takiego wymogu
crfert do jednego Wykona'wcy i jej ewentuLalnyr;h dLystrybutor6w.

Prosimy Zamawiajqcego rr dopuszczenie r:gkarvic zgodnych znormqEN 374 - 1 (zwyl4czeniem
3.

Spelnienie pkt. 5.3.2 nonny EN 374-l oznarcza, iz rgkawice musz4 osi4gai min.2 poziom
rnin. 3 przebadane subsrlancje z zalqczznika A normy, kt6ry okreSla 12 substanc.ji chemicz
rozpuszczalnikOw stosowanych w przennySle, a nie w plac6wkach sluzby zdrowia. Dlatego
wymogu pelnej zgodnoSci z norm4 EN 374- I dla rrgkawic, kt6re maj4 byi stosowan. p."." p"iro
jednostce sluzby zdrowia przy trezpoSrednim kontakcie z pacjentem jest bezzasadne i nie znaj
wytlumaczenia.

produkt posiada wyniki
przez Zamawiaj 4cego ogran

Pozostale parametry zgodnie z SIW)1,.
OdpowiedZ - dopuszcza

Dotyczy zadania 1L poz" 3
zwracamy sig do Zirmawiai4cego z proibq o dopuszczenie rgkawic o lepszym

1,0, gwarantujqcymwyzsr.atjakosi produktu. Nizr;zy poziom AeL bowiem - ozracza
wyrob6w w przebadanej serii. Pozostale parametr:/ zgodnie z SIWZ,
Odpowiedz - dopuszcza

kt. s,3.2) - 2-

odpornoSci na
ych, gl6wnie
z postawienie
I medyczny w
racjonalnego

okeSlaj4ce
wigc iloSi

poziomie L - r6wnym
mniejsz4 i wadliwych

UmoZliwi to

medycznym?

v.

Dotyczy zadania I Broz. 3
Zl'wracamy sig do Zamawiaj4cego z prctsbq o dopuszczenie rgkawic pakowanych a'200 sztuk
zlozenie oferty na ten sam produkt w korz:ystniejs:rej dla zamawiaj4cego cenie.
Odpowiedz - dopuszcza

Dotyczy zadania 1 poz. 5 rgkawice higieniczne
Z,wracamy sig do Zamawiaj4cego z pr,cSb4 o rJopuszczenie rgkawic nie bgd4cych wyroben
F:gkawice te ze wzglqdu na swoje przeznaczente nie maj4 obowi4zku rejestracji jako wl,r6b medyc
0dpowiedZ - dopuszcza

Dotyczy zadania 2 ptoz" 3
Zwracamy sig do Zamawi4j4cego zZapytaniem czy w powyzszej pozrycji

czqsci dloniowej min. 0,201mm i dlugosci min.2B:5 mm. Rozmiary od 6.0 do 9.0.
SIWZ.

dopuSci rgkawi o gruborici w

OdpowiedZ - dopuszcza

Dotyczy zadania 2 ntoz, 4
Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z Zapytanien I cz;y w powyzszej pozycji dopuSci rgkawice w ko
Pozostale parametry zgodrLie z SIWZ.
CldpowiedZ - dopuszcza

Dotyczy zadania 2 poz. 5

zielonym.

STARSZ

Pozostale para zgodnie z
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Dotyczy zadania2 poz.6
ilwracamy sig do Zamavriaj4cego zzap'fianiem czy w powyzszej pozycji dopuSci rgkawice o
,,rybia luska" na powierzchni chwytnej dloni, Pozlostale parametry zgodnie z SIWZ.
OdpowiedZ - dopuszcza

Dotyczy zadania 4 poz. I
zwracamy sig do zamawiajqeego z 'Zapytanie'm czy w powyzszej pozycji dopudci rgkawr
biszkoptowej z dodatkow4 tekstur4 na koficach palc6w. Pozostale parametry zgodtie z SIWZ.
OdpowiedZ - dopuszcza

Dotyczy zadania 4 poz"3

teksturze typu

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego zZapyl:aniem c:zy w powy2szej pozycji dopuSci mocrrwanie lne zloAone z

iLwracamy sig do Zamawiaj4cego z zapytatien czy w powyzszej pozycji dopusci rgkawice
gruboSciach zapewniaj4c,,lchbardzo dobr4 chwytrLoSi i wra2liwoSi dotyku, tj.:
Palec: 0.33 - 0,34 mm, Dtori: 0.j10 - 0,3 I rrnm, Mankiet: 0.ls - 0.19 mm, pozostale parametry
0dpowiedZ - dopuszcza

pojedynczych mocowaf posiadaj4cych systern mo,cowania kolumnowego. Pozostale parametry
OdpowiedZ - dopuszcza

Pakiet 1, pozycja2
Czy Zamawiai4cy dopuScii zaoferowanie rgkawicz;ek o nieznacznej r6anicy w grubo6ci 0,07mm n
I'ragniemy dodai, 2e tak niewielka r62nica jr:st nieodczuwalna dla uzytkownika i nie wplywa
spos6b na walory u2ytkowe rgkzrwic.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

I'akiet 1, pozycja2
Ozy Zamawiaj4cy dopudci rgkarvice winylswe zarejestrowane jako wyr6b medyczny i Srodek oc
kategorii l? Ze wzglgdu na fakt, 2e winyl jako muterial do produkcji rgkawic.iest wyj4tkowo ma1
nraterialem i ze wzglgdu na swoje wlaS,oiwoSci fi,zyczne i cherniczne nie zalecanym do pracy
nrokrym i w procedurach wysokiego ry4tka. Zapisy o kategorii minimum II mog4 wprowadrii,
bt4d t dad talszywe pocz:ucie bezpieczehstw&, penis\rysz Srodek ochrony osobistej kategorii n
niei(, za sob4 ochronE w procedurach wysr:kieglo r,yzyka.
OdpowiedZ - dopuszcza

Pakiet 1, pozycja3
c'.zy zamawiaj4cy wymag;aj4c AQL 1,5 mial na mysli rgkawice o poziomie AeL nie wy2szym n
norm4 maksymalny poziorn AQL 1,5?
OdpowiedZ - Tak
P'aktet2, pozycja 2
CLzy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice o poz:iomie protein max 89p,glg?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet2,pozycja2
C',zy Zamawiaj4cy dopudci rgkawice o grubo6ci na dloni 0,14mm (+0,02)?
Odpowied2 - zgodnie z SIIWZ

Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiaj4cy dopuScri rgkawice o dlugoSci minimum 275mm- min 285mm w zaleZnosci od
Odpowiedz - dopuszcza

Pakiet2, pozycja2
czy zamawraj4cy dopusci rgkawice o nie;znacznej r62nicy w dlugosci- minimum 2g0mm?
OdpowiedZ - dopuszcza

Pakiet 2, pozycja2
Czy Zamawiaj4cy dopuSci rgkawice posiiadaj4ce specjaln4 warstwg antypoSlizgowq, co gwa
chwyt?
OdpowiedZ - dopuszcza

iczne o

ie z SIWZ.

o teksturze

nte zSIWZ
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Pakiet2, pozycja 3

Czy Zamawiaj4cy dopu5cirgkawice o grubo$ci na clloni 0,1gmm (+0,01)?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pakiet2, pozycja3
Czy Zamawiaj4cy dopuici rgkawice o dlugoSci minimum 278mm do minimum 290mm w
rozmiaru?
OdpowiedZ - dopuszcza

PakieL2, porycja 4
Czy Zamawiaj4cy dopu6cirgkawice posiadaj4ce specjaln4 warstwg antypoSlizgowqzapewniajEaq
OdpowiedZ - dopuszcza

I>akiet2, pozycja 4
Czy Zamawiaj4cy dopuSci r.gkawice o gruboSci na dloni 0,lgmm (+0,02)?
OdpowiedZ - zgodnie z SXWZ

f'akiet 2, pozycja 4
Ozy Zamawiaj4cy dopu(rci rgkawice o dlugoSci minimum 280mm do minimum llOOmm w
rozmtaru?
OdpowiedZ - dopuszcza

E'akiet2, pozycja 5

ozy zamawiaj4cy dopusoi rgkawice o g:rubodci na palcu 0,33-0,4mm, na dloni 0,27-,35mm, d
(i 1 0)?
Odpowied2 - dopuszcza

I'akiet 2, pozycja 6
ozy zamawiaj4cy dopusci rgkawice pakowane w opakowanie a,50 par z pod,zialem na k
rgkawicami i komorg z rgkawicami prawymi?
OdpowiedZ - tak

P'akiet 4, pozycja 1

C"zy Zamawiaj4cy bgdzie 'wyrnagal rgkawic, kl6re spetniaj4 w caloSci normg EN 374, co ozrraaz
na przenikanie min 3 subsrtancji chemicznL'ych pochodz4cych z listy badanych substancji podanej
przez co najmniej 30 min, co gwarantuje peln4 oclrong i bezpieczenstwo personelu?
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

P'akiet 28, poz. l: Czy Zamawiajqcy odstzpi od wymogu aby na naklejkach widnial kocl kresko
Odpowied2 - zgodnie zSi]IWZ

Pvtanie ao paAetu lW
Czy Zamawiaj4cy oczekuje uniwersalnego zeslawu do 2ywienia dojelitowego zgodnego z wym
zestawem w instrukcji obsitug pompy Folc,are 800?,

OapowieaZ - faf, Zam tqiqc"v wyuaga

Pvtanie do pakietu lW
W zwi?zku z przejSciem ze zlqe>zy ENLock na zl4cza ENFit, w zestawach clo 2ywienia byty
przejSciowe. Bylo to jedrLak rozwi4zani<t czasowe i zestawy z dodatkowymi-t4cznikami
produkowane, Dlatego prosimy Zamawiaj1cego o dopuszczenie zestawow bez lacznik6w
svstem Enlock.
Odpowiedz - tak, Zamqwi gl

lvtanie do pakietu I0, Poz_ 7
Czy Zamaw iaj 4cy dopuSci zglgbnik noso wo-j elitc,wy
jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zglgbnika Ch 10/145
Pozostale parametry zgodne z SIWZ?

OapowieU - tak, Zqmawiqjsq TtppZSZSZS

Pl,tanie do pakietu 10

przeznaazory do zywienia doj elitowego

zaleZnoSci od

i 48Omm

z lewymi

ze s4 odpome
zalqczniku A

I4czniki
nie s4 juZ

jSciowych na

nio do
EnFit.
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s? juz produkowane. Dlatego prosimy zamawiajqcego o dopuszczenie zestaw6w bez k i adapter6w
przejSciowych na system Enlock.
Odpowiedi - tak, Zamawiajqq) dopuszczq

Pvtanie do pakietu I0, Poz I I
W zwiqzku z przejSciem ze zlqczy ENLock na zlqcza ENFit, w zestawach do zywienia byty
- 2 adaptery przejSciowe, Bylo to jednak rozwi4zanie czasowe i zestawy z dodatkowy ni q4iz

ne l4czniki

sQ juz produkowane. Dlatego prosimy zamawiajqcego o dopuszczenie zestaw6w bez
EnLock nie
i adapter6w

przejSciowych na system lBnlock.
Odpowiedl - tak, Zamawiaiqcy dppuszpzo_

Pytnie ao pqkietu IM
czy Zamawiaj4cy dopusci slrzykawki Enteralna ENFit jedn, uzytku o pojemnosci 10 ml
ob slugi 2y w ienia dr o gq pr zew oclu pokarmowe go, sterylna?
AapowieE - tutc. Zqmawieigey dopuszczq

P]tranie do pakietu I0, Poz I5
czy zamawiaj4cy dopusci Strzykawki Enteralna ENFit jedn. uzytku o pojemnosci l0 ml
obstugi zywienia drog4 przewodu pokarmowego, sterylna?
Odpowiedi - tak. Zamqwiqjqqt dopu;zpz,q
Pytnie ao pakietu lW
czy zamawiaj4cy dopusci dren do pobierania 10cm, kompatybilny z systemem ENFit?
Odpowiedi - tak, Zamawiaiqq) donuszczq

W zwiqzku z przejlciem ze zlqczy ENLock na zl4cza ENFit, w zestawach do zywienia byty do
- 2 adaptery przejSciowe. Bylo to jednak rozwiyzanie czasowe i zestawy z dodatkowymi lacznik

Pytanie ao pqkietu lM
czy zamawiaj4cy dopusci dren do pobierania 10cm, kompatyblty zsystemem ENFit?
Odpowiedi - tak, Zamawiqjq.q) dppufztzt

httanie do pakietu 10, Poz 22
zglgbnik do Zywienia enl.eralnego wykonany z poliuretanu z portem Enfit z podziaLka
k-ontrastuj4c4 w Rtg, wyposaZony w prowadniog. IZ dwoma otworami bocznymi i jeden centralny
zastosowania do 6 tygodni. W rozmiarach 8,10,12 dlugoSi I l0cm?
OapowfeU, - nie, zqod

Pytanie ao patcietu 10. fuz_27
Zglgbfik do zywienia enteralnego wykonany z poliuretanu z portem Enfit z podzialka centyme
kontrastuj4c4 w Rtg, wyposaZony w prowadnicA. il, dwoma otworami bocznymi i jeden centrilny
zastosowania do 6 tygodni. W rozmiarachr 8,10,12 dtugo5i l10cm?
OdpowiedZ - nie, zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajqcy w pakiecie nr 1l dopuSci do ud:zialu w postgpowaniu paski, kt6re powinny byi
przechowywane w temperatvrze 4-30"C? Farmakopea Polska okresla temperatury przechowywan
one: w zamrazarce - ponizej -15 oC, w locl6wce: od2"C do 8 oC, w zimnym lub chlodnym miejsc
15 "c, w temperaturze pokojowej: od 15 "c do25 "c. wymagany przezzamawiaj4cego g6rny za.
temperatury przechowywania,,nie ni2szaniL 35oCl" nie jestniczym uzasadniony, poniewaZ ani Fa
Folskie Normy nie przewiduj4 moZliwoSci przechowywania jakichkolwiek grup tekOw w takiej ter
zwi4zk]u z czym Zamawia.jqcy powinien zabezpieczy( w swojej plac6wce moziiwoSi przechowy
produkt6w w proponowanych zakresach temperatur.
OdpowiedZ - TAK

Czy Zamawiaj4cy w pakiecie nr 11 dopuSci paski i plyny kontrolne, dla kt6rych stabil
opakowania wynosi 3 miesi4ce?
OdpowiedZ - tak

l1czniki
i Enlock nie

zona tylko do

tylko do

oraz linia
lotowy. Do

i wynosz4
:od8"Cdo

S

peraturze, w
a

linia
.Do

otaz
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wloSniczkow a, 2ylna, tgtnioza, no

JEDNOSTA MIARY
ZAKRES POMIARU

ZAKRES HEMATOKTYTU I5-65 Yo

CZUJN] K MINIMALNEJ OB JETOSCJ
badanie nie rozpocznie sig przy zby4

pr6bki

MOZLIWOSC DOKROPLENIA
PAKOWANIE PASKOW
TEMPERATURA PML)CHOWYWA\IIA
TEMPERATURA WYKONYWANIA
POMIARU 15-40 STOPNI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wylacznie w lecznictwie

rso 15197-2013 Wskazana norma nie dotyczy pask6w do

PROCEDURA TES'IOWA
KALIBRACJA
TECHNIKA I(ALIBRACJI
w celu zwigkszenia dokladnoiici pomiaru mechaniczna (pasek kalibruj 4cy)

CYFRY 1,9 CM

2baterle CR2032
POMIARO\V PRZY ]I BA'IEIUI

AUTOMATYCZNE WYI,ACZENIE

33-37 eram6w
TEMPERATIJRA PRZECHC) WYWANIA OD.2O DO 60 ST'OPNI
TEMPERATT]RA WYKONY WANIA.
POMIARU 1O-50 STOP}II

LO. HI. KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wyl4cznie w lecznictwie za

ISO 15197-2013 Wskazana norma nie dotvczx
do stosowania szoitalne

Brak automatycznego wyrzutu paska
Paski pakowane pojedynczo
umoZliwiaj 4 usuwanie bezdotykowe

METODA POMIARU

wsp6lpracuj4ce z glukometrem o wskazanych parametrach?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Czy Zamawiaj}cy wyrazi zgodg, aby dostawa faktury nie bytra pol4czonawraz zdostaw4 towaru?
OdpowiedZ -nie, faktura musi byi dol4czona do dr:stawy towaru

y wytqcznie
i oferowane

przez konkretnego wytw6rcg, co skrajnie ograniczit konkurencjg asorfymentowo-cenow4 -

Z uwagi na fakt, ze opis przedmiotu zam6wienia,, podaj4c opis pask6w testowych charakteryzq
konkretny wyr6b konkretnego producent4 specyfikuje wyl4cznie paski testowe okreSlonej mr
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prawem?

dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zg,odnie z polskim prawem.
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 3g ust. 2 ustawy

Publicznych (t.j. Dz. U. z 20lj r. poz, 1579 z p6in. zm,),

wszystkich wykonawc6w, kt6rym pr zekazano SI \I/2.

Sprawq prowadzi - Anna Jastzebska

tegoz wytw6rcy, nadaj4c mu praklyczny monopoI na ksztaltowanie ceny oferty, gdyz ceny *rryr,fki"h oferent6w
pvtruv w takim wypadku podyktowane przez konkretnego wytw6r"g - ,*ru"u y uwagg, zr ri{ irt"i.:;;;;r,vtLJU! w L4\rrI wyP4uKu puuyKrowane przez KonKretnego wytwOrcg - zwracamy uwagg, Ze ni$ istnieje realna
koniecznosi poslugiwania sig paskami testowymi i glukometra.i to rkretnych proiucentor{, gJvj :"ri i"d1o!ny' zttzywalny, przenosny sprzgt nier wymagajilcy szczeg6lnych, profesjonalnycir kwalifik..li iEsir .ri"Lr-"
o-uslge (przeznaczony przede wszystkim dla uzytkownikow nieprofesjonalnych), kt6ry -oz.] uye ; d;.j
chwili zast4piony sprzgtem imego proclucenta. Mai4c na uwadze powy2sze zwracamy sig z niem czy
Zamawiajqcy, postgpuj4c zgodnie z obowi}njqcymi przepisami ustawy Prawo zamdwieri puUtiLaLLtqvv'qJqvJ' PUDTVPUJqL/ zBuuure Lo.rowtq"LuJqoyml przeplsaml ustawy Pfawo Zamowien publifznych (art, 7 i
29 Pzp) doprtszcza konkurencyjne paski testowe, (wraz z przekazaniem kompatybilnych znimj gtutometrowy
cha11$9rvza4ce sig opisanymi ponizej cechami: a) Funkcja Auto-coding; uj eutomaty.^" ;l,la;^";'rort
malej iloSci krwi wprowadzonej do pastria wraz'.2 wySwietieniem oapowieoniego kornunikatu lf,roimuiac"so'o
niecalkowitym wypelnieniu paska na wySwietlaczu glukometru; ,) nnryrn oksydaza gluk{zy; Jj'ru'f.r.,
wynik6w pomiaru w jednostkach20-60(lmglcll; e) Czas pomiaru od chwili *p.o*udr.niu ploUr{iir i*i"rt"jj
pr6bki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu l0-70yo, umoZliwiai4cyHrvuNr v,J rrlruullrril, r) zid.Kfes ngmaIOKIyIU IU-/U'/o, UmOZllWlaJ4Cy
wlosniczkowej os6b doroslych i nowororik6w; g) bezdotykowy wyrzut zu
przycisku; h) stabilnosc pask6w testowych i plyrn6w kontrolnych-wynosz
temperatura dzialania pask6w testowych w zakresie 5-45!C, przechowywanie do 30DC; j) pod$wietlany ekran
glukometru; k) paski posiadaj4ce wszelkie dopurszczenia i cerfyfikaty a ualnie wy^agine'"go[ni"'r;"*-

OdpowiedZ - zgodnie z S'IWZ
Ozy . Zamawiaj4cy dopuszcza ztohenie: s1r* w postaci pask6w testowych do gluko
przekuzaniem kompatybilnych glukomr:tr6w), oharakteryzui[cych sig opisanymi po"niz"l
Funkcja Auto-coding eliminuj4ca koniec;zno6i kodowania; b) Auiomatyczne wykrywanle ztyt m lej iloSci krwi

iecalkowitymwprowadzonej do paska wraz z wy5wietleniem odpowiedniego komunikatu lnformul4cego o
wypetnieniu paska na wyswietlaczu glukometru; c) Enzym dihydrogenaza glukozy 

-dnrr-p
; d) Kapilara

kontrastowym
) MoZliwoSi

wykorzystania jednostkovrzego opakowania paskd,w testowych w ci4gu g miesigcy; h) iakres matokytu 20-
5,0Yo i zal<res pomiarowy l0-900 mgldl przy dokladnosci wynik6w zgoane; , *yty"riy^i aktua normy ISO
15197; i) zalecana temperatura przechowywania pask6w w zaGsie 

-1-32;j; 
paski posi ce wszelkie

samozasysaj4ca krew; e-f) wyrzut zuzrytego paska za po-o.4 prryiisku, dobrze oznaczone
wskaZnikiem miejsce zasysania krwi rv przedniej c"psci pasli nieco poni2ej szczytowej;

Czy Zamawiaj4cy dopuSc.i paski testowe rlo glukometru z enzymemdehydrogenaza glukozy GDH
odr62nieniu od GoD nie intelferuj e ztlenem czqsl:.eczkowym, wigc nie jlst poautny ia lokalne zm
tlenu we krwi? w przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie merytoryczne.
OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

D'Y
iSamodzi el

Zaklad.u O

(wraz z
i' a\

AD, kt6ry w
stgZenia

cach

Iefhoulu

-Publiczneqo
i Zgrowotie.y

z dnia 29 styczfia 2004 roku pra Zam6wie'it

stanowisko Zamawiaj4cego zostal rozeslane do

Zamawiajqcy


