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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  

im. M. Kopernika w Łodzi 
Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 
e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 

 

 

EZ.28.29.1461.2018OK                                                                                                  Łódź, dnia  04.06.2018r. 

Numer sprawy: 29/ZP/18 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla 

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 

w Łodzi. 

 

 

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz modyfikujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego 

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.  

 

 

I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia 

dotyczące  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza aktualnie stosowane paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej 

cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej 

do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym 

wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru 

w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 

mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej 

osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą 

przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; 

i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) 

podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie 

wymagane zgodnie z polskim prawem? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 

glukometrów GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-

coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi 

wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o 

niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-

FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze 

oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej 

szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 

miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników 

zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w 

zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z 

polskim prawem. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

 

 

Pytanie 3: 

Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w 

renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% 

nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak 

niemowlęta, kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od 30% nie obejmuje 

niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących 

przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy 

Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie 

podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu po prostu nie definiuje, uprzejmie 

prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym 

zakresem hematokrytu  wynoszącym przynajmniej 20-60%"? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości poniżej 1 mikrolitra 

– prosimy o podanie maksymalnej wymaganej objętości. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy 

stosować jako jedynego instrumentu pomiarowego u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co 

producent rozumie przez pojęcie „poważnie chorzy”)? Zwracamy uwagę, że pojęcie „poważnie chory” 

nie równa się definicji pacjenta w stanie krytycznym i że tak szerokie pojęcie może oznaczać 

praktycznie każdego pacjenta leczonego w Szpitalu Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza nowoczesne paski testowe do glukometru z szerokim spektrum 

zastosowań, charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres 

hematokrytu 0-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów u osób dorosłych i noworodków; b) 

dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi najnowszej normy EN ISO 15197:2015; c) wyrzut zużytego 

paska za pomocą przycisku; d) paski nie wymagające kodowania, brak możliwości rozpoczęcia 

pomiaru po wprowadzeniu zbyt małej ilości krwi; e) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; f) 

przydatność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu opakowania; f) wielkość próbki 0,5 

mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania pasków w szerokim zakresie 4-40°; h) paski 

posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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II. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez dodanie Rozdziału XXXII, który otrzymuje 

brzmienie: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

➢ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum 
Onkologii  
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513  Łódź, tel.  (42)  689 59 10, 12, fax. 
(42)  689 54 09, www.kopernik.lodz.pl         

➢ inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii  
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jest Pan Tomasz Zdzienicki tel. (42) 689 59 26, 
t.zdzienicki@kopernik.lodz.pl  

➢ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer 29/ZP/18 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

➢ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

➢ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

➢ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

➢ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

➢ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
➢ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl/
mailto:t.zdzienicki@kopernik.lodz.pl


 
 

 

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź 

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00 

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl 

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957 

                                                                           

4 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

 

 

III. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 2 w załączeniu do 

pisma. 

 

 

IV. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

▪ Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII do dnia 21.06.2018r. do godziny 10:00, 

▪ Termin otwarcia określony w rozdziale XVIII do dnia 21.06.2018r. do godziny 11:00, 

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl


 
 

 

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź 

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00 

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl 

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957 

                                                                           

5 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nr sprawy 29/ZP/18 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

      ________________________ 

ul.  ________________________ 

      ________________________ 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego 

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto podaną w załączniku nr 2a do SIWZ. 

 

1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na następujących warunkach: 

 

A. Deklarujemy:* termin dostawy   ………. dni roboczych (max 2 dni), z wyjątkiem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy, od daty złożenia zamówienia faksem lub mailem 
 

*Należy uzupełnić, termin dostawy, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie Zamawiający 

przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie 2 dni roboczych.  

 

B. Deklarujemy*  …………. dni roboczych (max. 3 dni robocze) termin realizacji reklamacji. 
 

*Należy uzupełnić, termin realizacji reklamacji, w przypadku nie wpisania ilości dni w proponowanym czasie 

Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje reklamację w terminie 3 dni roboczych.  

 

E.  Deklarujemy: * ________________ miesięczny termin ważności* (min. 12 miesięcy) na dostarczany towar 

liczony od dnia dostawy. 
 

*Należy uzupełnić termin ważności, w przypadku nie wpisania terminu ważności Zamawiający przyjmuje, że 

Wykonawca dostarczy towar z 12 miesięcznym terminem ważności.  

 

3. OŚWIADCZAMY, ŻE: 

 

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

3.   Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

4.   Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy, w pełni i bez 

żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ i  

w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym  umowę sporządzoną na podstawie tego 

wzoru z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania 

5. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia oraz oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego 
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zamówienia*. 

6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji 

Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7.   Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 

Zamawiającego.  

8.   W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego 

Realizacją Umowy: ...................................................... tel ........................................ 

9. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ....................................... 

10. Reklamacje należy składać na numer faksu Wykonawcy: ............................. lub e-mail …………………… 

11. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych 

oświadczeń. 

12. Oświadczamy, że przedstawione w ofercie dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązujemy się w przypadku 

wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry. 

                   *należy skreślić niewłaściwy wariant 

 

4.   Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT 

 

Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów  

i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku. 

 

Lp

. 

Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego 

Wartość towaru 

bez kwoty podatku VAT 

 

1   

2   

 

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez 

zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego.      

 

  *należy skreślić niewłaściwy wariant 

 

5.   PODWYKONAWCY: 

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie 

podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: 

 

Część zamówienia: .................................................................................................................................... 

Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................. 

 

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej 

części zamówienia podwykonawcy 

 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl
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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 

13 LUB ART. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – DOTYCZY / NIE DOTYCZY* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 –należy  

niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

...................................................................................... 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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