
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data:14.03.2012 r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego   poniżej 200 000 euro na    dostawę 

odczynników do badań immunochemicznych wraz  z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy 

na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. Znak sprawy:  1067/2012

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
zmianami ) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 

1)  Prosimy  o  uściślenie  i  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  aby  wydajność  analizatora  nie  mniejsza  niż  80 
oznaczeń na godzinę była zachowana dla wszystkich oferowanych w postępowaniu parametrów immunochemicznych, 
niezależnie od typu reakcji jedno- lub dwustopniowej?
2.)Prosimy  o  wyjaśnienie  i  uściślenie,  czy  Zamawiający  wymaga,  aby  jakość  oferowanego  testu  do  oznaczania 
troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 
99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV), czy też dopuszcza złożenie oferty na odczynniki  
troponinowe gorszej jakości, nie spełniające wymogów PTK?  
3)  Ze  względu  na  posiadanie  w  ofercie  kilku  rodzajów  testów  do  ilościowego  oznaczania  HCG  beta  o  różnych 
wskazaniach diagnostycznych  prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG 
wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy?    
4.)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na BNP lub NT-proBNP?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi  
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno BNP jak i  NT-
proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej. 
5.)W związku  z  powszechnym stosowaniem testów do  oznaczania  HIV  4  generacji  (wykrywających  jednocześnie 
przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2 i antygen HIV p24)  prosimy o zgodę na zaoferowanie dla oznaczenia przeciwciał 
anty-HIV  testu HIV 4 gen.,  co pozwoli na znaczące skrócenie tzw. okienka serologicznego i bardziej wiarygodną 
diagnostykę zakażenia wirusem HIV.   Test HIV 4 gen.  zawiera w sobie już możliwość oznaczania przeciwciał  anty-
HIV.  
6)   Tabela poz.9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych, dla których szybkość 
otrzymania pierwszego wyniku wynosi od 35 do 55min (dla 8 testów) oraz 75min dla jednego oznaczenia ?

7) Tabela poz.14 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wartości krzywej kalibracyjnej zawarte w karcie 
danego kalibratora wczytywane są przy pomocy skanera?

8) Tabela  poz. 18 Czy Zamawiający dopuści analizator bez czujnika bąbelków powietrza (piany) w związku z 
bezpośrednią kontrolą operatora nad procesem dozowania materiału badanego?
Dotyczy: Immunochemia- przewidywana ilość badań na 2 lata

9) Tabela poz. 29 Czy zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania  C- peptydu do innego laboratorium na koszt 
wykonawcy?
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10.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym nie ma jeszcze możliwości oznaczania 
testu Toxo IgM, jednak jest to planowane w ciągu kilku miesięcy? Test Toxo IgM byłby do tego czasu wykonywany na 
zewnątrz, a koszty takiego rozwiązania skalkulowane w ofercie.
11)   Dotyczy parametrów granicznych pkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który test 

Troponina wykonuje w ciągu 16 minut, zarówno w trybie cito jak i rutynowym?
12)  Dotyczy parametrów granicznych pkt 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym 

czas  do  uzyskania  wyniku  dla  niektórych  testów jest  dłuższy  niz30  minut,  jednak nie  przekracza  60  minut?  
(dotyczy testów: Anty-HIV, Anty-HBc, Anty-HCV, Ca 125, Ca 15.3, Ca 19.9, Toxoplazma IgG, Toxoplazma IgM).

13) Dotyczy parametrów granicznych pkt 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który w 
karuzeli odczynnikowej posiada 15 pozycji, przy czym ilość ta nie jest ograniczana przez odczynniki pomocnicze, 
rozcieńczalniki itp.?

14)   Dotyczy  parametrów  granicznych  pkt  9:  Co  Zamawiający  rozumie  poprzez  wykonywanie  automatycznych 
rozcienczeń  -  czy  automatyczne samozlecanie wykonywania  rozcienczeń  według  zdefiniowanych  kryteriów czy 
tylko rozcieńczanie próbki?

15)  Dotyczy parametrów granicznych pkt 29: Czy Zamawiający wykonuje badania przez 5 czy 7 dni w tygodniu?
16) Dotyczy umowy dzierżawy: Prosimy o wydłużenie terminu wymiany wadliwego urządzenia do 10 dni od dnia  

zgłoszenia trzeciej usterki.
17) Dotyczy  umowy  dzierżawy:  Prosimy  o  korektę  zapisu  §2  pkt  5.4:  Prosimy  o  skorygowanie  zapisu  na 

następujący „ Naprawa aparatu w razie awarii  max do 48  godz.  lub wstawienie zastępczego o nie gorszych 
parametrów lub zapewnienie wykonywania badań w laboratorium zewnętrznym  na koszt Wykonawcy przez czas 
trwania naprawy” 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1. Nie wymaga.
Ad 2. Dopuszcza.
Ad 3. Nie zmienia zapisu.
Ad 4. Tak.
Ad 5. Tak.
Ad 6.tak, do 60 minut.
Ad 7. Tak.
Ad 8. Nie.
Ad 9. Nie.
ad 10.Nie.
Ad 11. Tak.
Ad 12. Tak.
Ad 13. Nie.
Ad 14. Zlecanie rozcieńczenia próbki dla analizatora.
Ad 15. 7 dni
ad 16. Nie.
Ad 17. Nie zmieniam zapisu.

z poważaniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179  
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr  000000015229

Kapitał zakładowy  16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski


