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Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na 

sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi metodą paskową dla 

potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie 

 

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 pasków które posiadają 

samo zasysanie krwi, nie potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,7µl, 

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, wykorzystany 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 

Clarke’a. Zakres temperatury przechowywania pasków to 4°C  - 40°C, Zakres 

hematokrytu 20% do 60%.  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. 

  

Tak, Zamawiaj ący wyra Ŝa zgodę na proponowane rozwi ązanie. Wymagana 

przez Zamawiaj ącego ilo ść aparatów – 30 szt.   

 

 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 pasków które nie 

potrzebują kodowania, objętość krwi wynosi 0,9µl, kalibrowany do osocza, pomiar 

metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/dl , wykorzystany enzym 



Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru. Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego dostarczenia aparatów na czas 

realizacji umowy. 

 

Tak, Zamawiaj ący wyra Ŝa zgodę na proponowane rozwi ązanie. Wymagana przez 

Zamawiaj ącego ilo ść aparatów – 30 szt.   

 

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do kaŜdej pozycji oddzielnie? 

Tak. Zamawiaj ący wyra Ŝa zgodę na proponowane rozwi ązanie. 
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