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Bochnia, dn. 28.07.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-11/2021 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury 
diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty 

Wieckiej, udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2: Informujemy że  glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny 

zakres normy  EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8.   Norma EN ISO 15197:2015 jako norma 

zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem 
przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski 

testowego będą musiały ją spełniać.  W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w  których umowa  
nie zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie 

certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo: 
a. glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015? 
b. dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez 

niezależną jednostkę notyfikowaną? 
c. potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z Zapytania ofertowego, jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z zapisem              

w Zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga - System spełniający warunki normy PN-EN ISO 15197: 2015 - 

wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli w trakcie leczenia cukrzycy 
oraz  Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w 
opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących 
dokumentów(…)dla pakietu nr 2 dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 15197: 2015 wystawiony 
przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną w języku polskim 
 
2. Treść pytania: dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2: Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla 

kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują 
BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do 

glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 
maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i 

prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi 

utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 

12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej 
zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami 

wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania 

wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.  
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
3. Treść pytania: dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2: Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co 

najmniej 800 ostatnich pomiarów? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z Zapytania ofertowego. 
 
4. Treść pytania: dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2: Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną 

paskową oraz z podświetlonym ekranem? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z Zapytania ofertowego. 
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5. Treść pytania: dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2: Czy Zamawiającym wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD,  

który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z Zapytania ofertowego. 
 
6. Treść pytania: dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2: Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze 

przechowywania min. 2-32 st C? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z Zapytania ofertowego. 
 

7. Treść pytania: dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2: Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją 
Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii ( po wykonaniu pomiaru, na glukometrze 

pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z Zapytania ofertowego. 
 

8. Treść pytania: dot. pakiet nr 2, pozycja 1,2: Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol 
ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

9. Treść pytania: dot. pakiet nr 2: Prosimy o wydzielenie poz. 3 i 4 z Pakietu nr 2 w celu utworzenia z niej odrębnego 

pakietu. Aktualny opis przedmiotu zamówienia dyskryminuje wszystkich konkurentów firmy Roche poprzez 
konieczność zapewnienia dostaw pasków testowych właśnie tej firmy w poz. 3 i 4 Pakiecie 2, co narusza zasadę 

uczciwej konkurencji zapisanej w art. 16 PZP. Aktualny układ pakietu nr 2 nadaje firmie Roche dominującą 
pozycję, z której podejmuje ona wyłączną decyzję o zakresie oferentów, składających ofertę w całym Pakiecie nr 

2, gdyż w praktyce możliwość zakupu jakichkolwiek towarów danej firmy jest uzależniona wyłącznie od dobrej woli 
tej firmy (nie istnieje praktyczna możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw w przypadku odmowy 

sprzedaży towaru przez jakąkolwiek firmę innemu podmiotowi, gdyż w myśl najnowszego orzecznictwa polskich 

sądów każda odmowa sprzedaży towaru dowolnej osobie lub podmiotowi może być usprawiedliwiona „uzasadnioną 
przyczyną” przedsiębiorcy, przy czym przyczyna taka jest postrzegana przez sądy jako zapis blankietowy). Mając 

na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.  
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 

10.  Treść pytania: dot. pakiet nr 2: Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do 
precyzyjnej oceny glikemii postmortem, a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl już stanowi zagrożenie 

zdrowia i życia pacjenta wymagające pilnej interwencji medycznej, Zamawiający dopuści w poz. 2 paski testowe z 
zakresem wyników pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl (przy stężeniu <20mg/dl glukometr wyświetla wówczas 

komunikat „Lo” oznaczający spadek stężenia glukozy poniżej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o 
merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie 

glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od 

błędu pomiarowego glukometru.  
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
11. Treść pytania: dot. pakiet nr 2: Czy z uwagi na fakt, że korzystanie z dużej pojemności pamięci glukometru będzie 

bezcelowe w warunkach pracy Zamawiającego – gdyż Zamawiający stosuje te same glukometry u wielu różnych 

pacjentów, a wyniki zapisane w pamięci takiego urządzenia nie są w żaden sposób przypisane do konkretnych 
pacjentów, zatem wsteczne przeglądanie starszych wyników jest bezcelowe -  Zamawiający dopuści paski do 

glukometrów o pojemności pamięci wynoszącej 450 wyników? 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 

12.  Treść pytania: dot. poz. nr 1 w Pakiecie nr 2: Czy Zamawiający dopuści systemu z paskami pakowanymi po 100 
szt., z datą przydatności pasków 18 miesięcy od daty produkcji? 

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
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13.  Treść pytania: dot. poz. nr 1 w Pakiecie nr 2: Czy Zamawiający dopuści system pracujący w zakresie pomiarowym 

10-600 mg/dl oznaczający wynik zgodnie z ISO 15179:2015 w mg/dl, posiadający zakres hematokrytu 10-65% i 

pracujący w zakresach 4-45st. C? 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
14.  Treść pytania: dot. poz. nr 1 w Pakiecie nr 2: W związku z faktem, że podczas pracy glukometru w szpitalu,  ilość 

zapamiętanych wyników nie ma znaczenia, ponieważ każdy wynik jest i tak wpisywany do dokumentacji, a wynik 
pomiaru na glukometrze nie jest przypisywany do pacjenta, prosimy o dopuszczenie systemu z pamięcią 720 

wyników i dodatkową możliwością kasowania pamięci.  
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 

15.  Treść pytania: dot. poz. nr 1 w Pakiecie nr 2: Czy Zamawiający dopuści płyny kontrolne z trwałością do 3 miesięcy 
po otwarciu fiolki? 

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
 

 
UWAGA! 

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do zaproszenia nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
    

Dyrektor 
Jarosław Kycia 

 


