
   
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data:15.03.2012 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) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 6 na min. 3 miesiące?
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy zapisu: „Bezpłatny serwis i wymiana akcesoriów nie obejmuje 
przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator.”?
3) Zwracam się z wnioskiem o wykreślenie ze wzoru umowy  zapisów dotyczących możliwości niepełnej realizacji umowy dostawy 
(par. 5, pkt. 2), albowiem ich obecne brzmienie odbiega od zasady równości, która winna obowiązywać nie tylko w stosunkach 
wykonawca – wykonawca, ale także Zamawiający – wykonawca. 

Zważyć bowiem należy, że utrzymanie dotychczasowej stylizacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie pozwala 
wykonawcy należycie przygotować oferty, jaką chce on złożyć w niniejszym postępowaniu. Obawa ta jest uzasadniona i 
wynika,  z  faktu,  że  wyszacowanie  ceny  oferty  w  głównej  mierze  zależy  od  wolumenu  zamówienia.  Tym  samym 
Zamawiający w swoim „dobrze pojętym interesie” utrzymując taki zapis powoduje, że wykonawcy co do zasady, celem 
eliminacji  ryzyka związanego z kontraktem znacznie zawyżają cenę oferty,  co by nie miało miejsca gdyby obowiązek  
jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia był wykonany i Zamawiający zagwarantowałby minimalny próg (wolumen) 
zamówienia który na pewno zrealizuje.
Nie bez znaczenia w końcu pozostaje fakt, że  w ten sposób Zamawiający obroniłby się przed ewentualnymi pytaniami, 

który mogą postawić mu jego organy kontrolne, bowiem czerpiąc z dorobku KIO, takowe zapisy SIWZ, Izba określa jako 
naruszenie art. art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 32 ust.1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej  
PZP) oraz art. 5 kc, w zw. z art. 58 par. 1 i 2 kc i art. 353(1) kc w zw. z art. 139 ust. 1 PZP. 
Sam Zamawiający natomiast także może ponosić negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy, gdyż w/w zapis nie daje 
możliwości  zabezpieczenia odpowiedniej  dla realizacji  kontraktu  ilości  poszczególnych odczynników etc.  A to mogłoby 
negatywnie wpłynąć na pracę Szpitala i bezpieczeństwo pacjentów. 
Z uwagi na powyższe, wnioskujemy o zmianę zapisów umowy dostawy, tj. o jej modyfikacje poprzez albo wykreślenie 
zakwestionowanego zapisu, względnie wprowadzenie minimalnego zakresu wykonania umowy.

4) Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczlności  
wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym ponizej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez 
wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
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- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu  
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
Powyższe zmiany  nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej,  wartosci  umowy i  nie  mogą być  niekorzystne dla 
Zamawiającego.

5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie tzw. zlecenia stałego.
Zlecenie stałe oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia określonego asortymentu, w określonych ilościach na 
określony okres czasu, np.:

 
Zamawiana ilość/op.

Nr kat. Nazwa Zawartość X'11 XI'1
1

XII'1
1

I'1
2

II'1
2

III'1
2

IV'1
2

V'1
2

VI'1
2

7K67-27 AFP  Reagent 100 testów 1 2 1 2 1 1 2 1 1

Zamawiający winien podać:
- proponowaną datę dostawy,
- datę wnoszenia korekt do zamówienia.
Zamówienie – zlecenie stałe: 
- zaoszczędzi czas czynności administracyjnych po stronie Zamawiającego,
- zapewni lepszą kontrolę zamówień.
W zamówieniu – zleceniu stałym do dnia ustalonego na wnoszenie korekt Zamawiający może całkowicie zmienić parametry 
zamówienia: asortyment, ilość, datę dostawy.

6) Czy zamawiający określi wiek analizatora, który ma zostać zaoferowany w postępowaniu?

7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na 
godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?

8) Czy przez „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze” Zamawiający rozumie utrzymywanie stałej 
temperatury lodówki na pokładzie analizatora w granicach 2- 12°C?

9) Czy Zamawiający dopuści analizator, który nie wymaga ciągłego otwierania i zamykania odczynników w trakcie dozowania gdyż 
odczynniki zaopatrzone są w specjalne kapturki zapobiegające ich odparowywaniu?

10) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien doliczyć dodatkowe testy na kalibracje poszczególnych oznaczeń zgodnie z 
sugestiami producenta testu zawartymi w ulotce odczynnikowej?

11) Czy zamawiający w przypadku testów wykonywanych w mniejszych ilościach dopuści ich okresowe przechowywanie w lodówce 
poza analizatorem? Takie rozwiązanie zapobiegnie stratom odczynnikowym i pozwoli na optymalne skalkulowanie ceny oferty.

12) Czy przez anty -HIV Zamawiający rozumie odczynnik HIV IV generacji wykrywający zarówno obecność przeciwciał anty HIV jak 
i antygenu p24?

13) Czy Zamawiający poda jakiej wielkości opakowania odczynników mają zostać zaoferowane w postępowaniu przetargowym?

14) Czy w związku z szerokim spektrum wykonywanych testów Zamawiający uzna za konieczne posiadanie przez analizator co 
najmniej 25 pozycji odczynnikowych?

15) Czy zamawiający dopuści analizator, dla którego czas oznaczenia dwóch testów wynosi 36 minut? Czas uzyskania wyników dla 
pozostałych testów wynosi poniżej 30 minut.

16) Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący w trybie CITO następujące badania: Troponina I, BNP, iPTH w czasie nie 
dłuższym niż 18 minut?
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17) Czy w związku z wymogiem chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora Zamawiający wymaga również możliwości 
natychmiastowego użycia odczynników po wyjęciu z lodówki?

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. Dopuszcza.
Ad 2. Tak.
Ad 3. Nie.
Ad 4. Dopuszcza.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Minimum 2010 rok.
Ad 7.  Tak.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Tak.
Ad 10. Tak.
Ad 11. Tak.
Ad 12. Tak.
Ad 13. Nie mniej niż 100 testów w op.
Ad 14. Tak.
Ad 15. Dopuszcza.
ad 16.  Tak.
Ad 17. Tak.

z poważaniem
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