
Sam odlzielny Pu trli czny Zan<lad Opieki Zdrow otnej
Kilirisl<iego 29
08-f10 Siedlce

Pismo: drobny sprzgt med./283 12019 Iiiedlce dfia: 20 19 -09 -21

ODPO WIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Siza,nowni Parisfwo,

Uprz:ejrnie informujemy, iz do zamawial4cego wptyngla proSba o wyja5nir:nie zzLpisu spec.yfikac.ji istotnych
warunk6w zamdwienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepistiw usteL,wy z dnia29 stlcTniurrOO
roku Prawo zamowien Publicznych (t.j. Dz. u. z 2,01g r. poz. 19g6 z p6in. zm.) w rtrybie przetargu
nieograniczonego, na: dostawa drobnego sprzq,tu medycznego j.u.,

Tre6i u,spomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

l' Czy ze wzglgdu na szetszy zakres zastosorvaf i brak podalnoSci na zrnia,ny stqi:,enia tlenu ,Zamawiaj4cy dopusci paski testowe z enzymern dehydrogenaza glikozowa? Enzym talli 
'jest 

sft)sowany we
wszystk:ich flagowych produktach najwigkszych migdzynaro<lowych firm vi.',7twaiz:,ajqcycti trlaski testowe do
glukometr6w, gdyz rv przeciwiefstwie do oksydazy glukozy, dehydrogerraza gluk<tiy nL,lze bye l>ezpiecznie
stosowema u pacjentr5w nieclotlenionych i poddawanych tlenoterapii, bez obawy a z:,afalszowa1ir: wynik6w
pomiant.

Odpowi edZ - zgodnie z zapisami SIW Z

2. Czry Zamawiajqcy wymaga zaoferowania pask6w testnwych ze stanclardow)/m zakresem hematokrytu,
wynoszi?cym przynajtnniej 20-60%? Inforrnujemy, 2e paski z wglszym zak.rel;em korekl.y hLematokrytu (np. 35-
60%o) moga, dawai nieprawidlowe wyniki pomiardw u dzieci poniZej 6. roku 4,cia, nie,mowtrlt i u kobiet w'ci4\y,
gdyL fiz:iologiczne wartoSci hematokrytu u takich pacjent6w mog4 by6 nizsze riz35o/o.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

3, Czy ze wzglgdu na wytyczne Fannakopei Polskiej, niedopuszczaj 1cej przechctwywania ;Zadnej grupy
lek6w vr temperatu'zr: wy2szei niZ pokojow a ( w zwi1zku z c;zym zamawlajaiy rmrsi poiiiada .e pomieizizeii'a
magazyrnowe umoZli'wiaj4ce przechowywanie produkl6w w takiej temperaturze) otat nu przepisy BHp,
dotyczE:'e rnaksymalnych wartoSci wskaZnjLka obnizenia cieplenego w miejscu pracy (wairtosd \^rBGi', kt6ra nie
mole przekraczac 30 ''C). Zamawiaj4cy dopuSci praski test:owe przechowywane w remperarurze 6c, 30 " C?

OdpowiedZ - tak

lnformujemy,2e zgo<lnie z wymogiem arl. 38 uLst. 2 ustawy z dnia29 stycznia2O04 rol<u prawo Zam6wien

Publiczrryclr (t j. Dz. LI . z 2018 r. poz. 1986 z poln. z,m.), stanowisko Zanawiajtyaego z:ostalo rozeslane do
'w szystk ich wykonaw ci6 w, kt6rym pr zekazano S IWZ.

Ll;krr.

Zlamawiaj4cy


