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SR/XV-270-9(2)-SS/20            Poznań, dnia 17.02.2020 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych 

SR/XV-270-9-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych. 
 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do SIWZ nowego parametru punktowanego: 

Zamawiający dopuszcza  również urządzenie spełniające  w/w parametry  techniczne  nowszej 

generacji. Pompa insulinowa z wbudowanym System Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) w tej 

samej cenie (parametr dodatkowo punktowany): 

TAK – 30 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

Uzasadnienie:  

Na podstawie wyników aktualnych badań naukowych za najbardziej efektywną terapię cukrzycy typu 

1 uważa się leczenie z wykorzystaniem pomp insulinowych z wbudowanym systemem CGM. Obecne 

możliwości pomp insulinowych znacznie zwiększają bezpieczeństwo pacjenta oraz umożliwiają 

optymalizację leczenia cukrzycy właśnie dzięki współpracy z wbudowanym Systemem Ciągłego 

Monitorowania Glikemii (CGM). System CGM, na podstawie dokonywania pomiaru glikemii w 

sposób ciągły (nie punktowy), który automatycznie jest przesyłany do pompy, umożliwia włączenie 

opcji alarmów ostrzegających pacjentów przed wystąpieniem groźnych powikłań w postaci 

hipoglikemii lub hiperglikemii oraz informowanie na bieżąco o szybkości spadku lub wzrostu 

poziomu glikemii. Dodatkowo wartości pomiaru glikemii wyświetlane są stale w postaci wykresu na 

ekranie pompy, dzięki czemu pacjenci mogą nauczyć się właściwego reagowania na przyjęty posiłek, 

wysiłek oraz zobaczyć efekty podanych bolusów. Wprowadzenie przez Zamawiającego takiego zapisu 

umożliwi pacjentom Państwa Kliniki dostęp do urządzeń nowszej generacji w tej samej cenie. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowego parametru punktowanego, 

nieograniczającego innych Wykonawców: 

„Możliwość ręcznego wprowadzenia glikemii do Kalkulatora Bolusa, zmierzonego dowolnym 

glukometrem, do którego paski znajdują się na liście refundacyjnej, stosowanym przez pacjenta”? 

W sytuacji gdy pacjent zapomni lub zgubi glukometr lub też skończą mu się paski może skorzystać z 

innego glukometru innej dowolnej firmy i ręcznie wprowadzić pomiar glikemii do funkcji Kalkulatora 

Bolusa. Możliwość korzystania z funkcji Kalkulatora Bolusa w każdej sytuacji tzn. również gdy nie 

ma możliwości użycia skomunikowanego glukometru daje pacjentowi wiele korzyści 

terapeutycznych, jak większą dokładność w dawkowaniu insuliny, zapobieganie błędom w obliczaniu 

dawki, lepszą kontrolę glikemii poposiłkowej. 

a) Tak-5 pkt 

b) Nie-0 pkt 
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ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowego parametru punktowanego, 

nieograniczającego innych Wykonawców: 

„Możliwość stałego skomunikowania i współpracy bezprzewodowej pompy insulinowej z więcej niż 1 

glukometrem”. 

A.TAK, więcej niż 1 glukometr = 10 pkt. 

B. NIE, tylko 1 glukometr  = 0 pkt. 

Obecnie komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pompą insulinową a glukometrem należy do 

standardowych rozwiązań stosowanych przez producentów. Wszystkie modele pompy insulinowych 

Paradigm współpracują bezprzewodowo z glukometrami Contour Plus Link 2.5. Współpraca ta polega 

na automatycznym przesłaniu dokonanego pomiaru glikemii bezpośrednio z glukometru do pompy, do 

funkcji Kalkulatora Bolusa. 

Do pompy można przypisać na stałe 3 glukometry Contour Plus Link 2.5 równocześnie. Jak pokazuje 

doświadczenie wielu pacjentów, możliwość taka jest bardzo przydatna, zarówno w przypadku dzieci 

jak i osób dorosłych (studiujących, aktywnych zawodowo). Zdarza się bowiem, że pacjent wychodząc 

w pośpiechu z domu zapomni glukometru współpracującego z pompą. W tej sytuacji traci możliwość 

automatycznego przesłania glikemii do pompy (np. do Kalkulatora Bolusa). Jednak gdy pacjent 

posiada możliwość przypisania więcej niż 1 glukometru do pompy, to często zaopatruje się w 

zapasowe glukometry i umieszcza je w miejscach w których najczęściej przebywa (dom, praca, 

samochód). Pozwala to pacjentowi na skorzystanie z glukometru zapasowego w każdej chwili, co 

ważne glukometru skomunikowanego już z pompą. To z kolei przekłada się na możliwość 

systematycznego i precyzyjnego korzystania z funkcji Kalkulatora Bolusa w każdej sytuacji. 

Z terapeutycznego punktu widzenia pacjent korzystający z funkcji skomunikowanego z pompą 

glukometru oraz Kalkulatora Bolusa odnosi szereg korzyści: 

 

• Większą dokładność w dawkowaniu insuliny, zapobieganie błędom w obliczaniu dawki, 

• Lepszą kontrolę glikemii poposiłkowej, 

• Zmniejszoną liczbę bolusów korekcyjnych,  koniecznych do skorygowania hiperglikemii 

poposiłkowej, 

• Zapobieganie wtórnej hipoglikemii wynikającej ze zjawiska „nagromadzenia się insuliny“, 

występującego po podawaniu częstych bolusów (kalkulator bolusa „pamięta”, kiedy pacjenci podawali 

wcześniejsze bolusy i wylicza ilość wciąż aktywnej insuliny) 

• Zmniejszoną  ilość spożywanych węglowodanów wymaganych do leczenia hipoglikemii w 

porównaniu ze standardowymi technikami podawania bolusów, 

• Optymalną  kontrolę glikemii  - glikemia w granicach normy przez większą ilość czasu. Kalkulator 

Bolusa uwzględnia również aktualny zakres docelowy glikemii pacjenta, dlatego pomaga też w tzw. 

„leczeniu do celu“ (ang. „treat to target“), tym samym zmniejszając liczbę wahań wartości glikemii, 

• Lepsze przestrzeganie zaleceń przez pacjenta, 

• Większą satysfakcję z leczenia. 

Korzyści te zostały potwierdzone w badaniach klinicznych (EBM – Evidence Based Medicine). 

 

Takie kryterium SIWZ pozwoli Zamawiającemu wybrać zarówno najkorzystniejszą ofertę cenową jak 

również pompę insulinową najwyższej jakości, oferującą parametry które mają wydatny wpływ na 

zdecydowaną poprawę wyrównania glikemii, a co za tym idzie  poprawę jakości terapii cukrzycy oraz 

większy komfort życia pacjenta. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 
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PYTANIE: 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowych parametrów punktowanych, 

nieograniczających innych Wykonawców: 

Podsumowanie  terapii na jednej stronie (w tym baza, bolusy, wrażliwość na insulinę w przedziałach 

czasowych, średnie dawki insuliny w liczbach). Dzienne, jednostronicowe zestawienie wykorzystania 

Kalkulatora Bolusa, opisujące w sposób szczegółowy każdy podany przez pacjenta bolus, z 

uwzględnieniem: insuliny aktywnej, różnicy pomiędzy bolusem zalecanym a podanym, dawki insuliny 

w bolusie wyliczonej na posiłek i na korektę, wraz z podaniem w tym samy miejscu aktualnie 

zaprogramowanych w pompie parametrów Kalkulatora Bolusa (zakres docelowy, przelicznik 

węglowodanowy, wrażliwość na insulinę)? 

Jak potwierdza praktyka kliniczna, takie zestawienie danych w jednym miejscu pozwala na pełną i 

szybką ocenę danego przypadku przez lekarza, co wydatnie przyczynia się do przyspieszenia procesu 

diagnostycznego, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania wizyt u lekarza specjalisty. 

A.TAK = 10 pkt. 

B. NIE  = 0 pkt. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Dot. wiersza nr 16: Kalkulator bolusa - Prosimy o wyjaśnienie sposobu przyznawania punktów tzn. 

czy Wykonawca, który zaoferuje funkcję kalkulatora bolusa na przykład bez możliwości wyboru 

przez użytkownika ustawień gramy lub wymienniki węglowodanowe dostępną w urządzeniu 

komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową otrzyma 9 pkt (bo funkcja jest dostępna z 

urządzeniu zewnętrznym a nie w pompie) czy 0 pkt (bo brak funkcji kalkulatora bolusa z możliwością 

wyboru ustawień gramy lub wymienniki węglowodanowe)? 

ODPOWIEDŹ: 
Kalkulator bolusa powinien mieć możliwość wyboru gramów lub wymienników węglowodanowych. 

 

PYTANIE: 

Dot. wiersza nr 16: Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny 

(funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowa z pompą 

insulinową) – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ten warunek za niespełniony w 

przypadku zaoferowania kalkulatora bolusa zlokalizowanego nie w urządzeniu komunikującym się 

bezprzewodowo z pompą insulinową lecz w aplikacji na smartfona. 

ODPOWIEDŹ: 
Kalkulator bolusa może być zlokalizowany w aplikacji smart fon, która steruje pompą insulinową. 

 

PYTANIE: 

Dot. wiersza nr 16: Kalkulator bolusa (…) Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do 

kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu 

ogłoszenie przetargu” - W przypadku funkcji kalkulatora bolusa dostępnej w glukometrze 

stanowiącym integralną część systemu, wartość glikemii jest wyświetlana po pomiarze i 

automatycznie  przekazywana do kalkulatora bolusa. Nie ma więc potrzeby i możliwości ręcznego 

wprowadzenia pomiaru glikemii, co zapobiega ewentualnym pomyłkom przy wprowadzaniu danych 

przez pacjenta i w konsekwencji hipo- lub hiperglikemii. Czy w związku z powyższym Zamawiający 

wyrazi zgodę na modyfikację punktacji poprzez zwiększenie ilości punktów za kalkulator bolusa w 

urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową z 9 do 25 punktów? 

ODPOWIEDŹ: 
Nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE: 
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Prosimy o uznanie warunku opisanego w wierszu nr 19 (historia wypełnień zestawu infuzyjnego) za 

spełniony jeżeli wykonawca zaoferuje możliwość sprawdzenia historii wypełnień zestawu infuzyjnego 

nie bezpośrednio w pamięci pompy lecz w programie do sczytywania pamięci pompy. Dane z 

programu mogą być sprawdzane i analizowane przez lekarza prowadzącego podczas wizyty lub 

bezpośrednio przez pacjenta. 

ODPOWIEDŹ: 
Utrzymano zapis SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Prosimy o informację czy nie zaszła pomyłka: „Maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach 

wszystkich ocenianych parametrów urządzeń zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ wynosi: 32 pkt”. 

Czy nie powinno być 37 pkt? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż faktycznie maksymalna ilość punktów to 37. 

 

 

 


