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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 29 kwietnia 2010 r.
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Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitalnej, znak
                        sprawy: 9/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr
113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji: 39, 40, 41, 90, 91, 188,
249, 250?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji: 222, 223, 225? Jeśli tak, to
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków które posiadają samo zasysanie krwi, nie
potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,7 µl, kalibrowany do osocza, pomiar metodą
biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/ funkcja AST (moŜliwość alternatywnych miejsc
nakłucia), część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem, wykorzystywany enzymu
Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197
oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski moŜna dotykać na całej
powierzchni bez wpływu na wynik badania. 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki
błędów Clarke’a oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clare’a.
Zakres temperatury przechowywania pasków to 4oC - 40oC. Zakres hemokrytu 20% do 60%.
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Gwarancja doŜywotnia w tym przegląd, kalibracja oraz szkolenie personelu.
W przypadku zgody proszę określić ilość glukometrów potrzebnych szpitalowi gdzie cena
glukometru będzie zawarta w cenie pasków.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:
Pytanie dotyczy Pakietu II- formalina buforowana 10%- czy w Pakiecie II- Formalina buforowana
10% Zamawiający wymaga 55 opakowań o pojemności 1 litra czy 11 opakowań o pojemności 5
litrów?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga 55 opakowań po 5L.


