
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data:17.04.2012 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:  1725/2012

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. Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o  

dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?
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

-  wystąpi  przejściowy brak  produktu  z  przyczyn leżących  po stronie  producenta  przy  jednoczesnym dostarczeniu 
produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla  
Zamawiającego.
4. Czy zamawiający określi wiek analizatora, który ma zostać zaoferowany w postępowaniu?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 

testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?
6.  Czy  przez  „Chłodzenie  odczynników  na  pokładzie  analizatora  w  stałej  temperaturze”  Zamawiający  rozumie 

utrzymywanie stałej temperatury lodówki na pokładzie analizatora w granicach 2- 12°C?
7. 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?
8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien doliczyć dodatkowe testy na kalibracje poszczególnych oznaczeń 

zgodnie z sugestiami producenta testu zawartymi w ulotce odczynnikowej?
9. 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.

10. Czy przez anty -HIV Zamawiający rozumie odczynnik HIV IV generacji wykrywający zarówno obecność przeciwciał  
anty HIV jak i antygenu p24?
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11.  Czy  Zamawiający  poda  jakiej  wielkości  opakowania  odczynników mają  zostać  zaoferowane  w  postępowaniu 
przetargowym?

12. Czy w związku z szerokim spektrum wykonywanych testów Zamawiający uzna za konieczne posiadanie przez12. 
analizator co najmniej 25 pozycji odczynnikowych?

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

14. Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący w trybie CITO następujące badania: Troponina I, BNP, iPTH w 
czasie nie dłuższym niż 18 minut?

15. Czy w związku z wymogiem chłodzenia odczynników na pokładzie  analizatora Zamawiający wymaga również  
możliwości natychmiastowego użycia odczynników po wyjęciu z lodówki?

16.  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 
NTproBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.

17. 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.

18.  .Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  analizatora,  w  którym  zapewnione  są  warunki  chłodzenie 
odczynników  na  pokładzie  w  stałej  temperaturze  zgodnej  z  rekomendacjami  producenta,  bez  konieczności  ich 
chłodzenia w temperaturze lodówki? Oferujemy odczynniki płynne, gotowe do użycia, które po wyjęciu z lodówki  
osiągają wymaganą temp. ok.20oC w czasie do 15 minut. 

19.  Dotyczy parametrów granicznych pkt 29: Czy kalkulując ilość oznaczeń kontrolnych należy przyjąć wykonywanie 
badań przez 5 czy 7 dni w tygodniu?

20.  .Czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  wysyłania  jakiegokolwiek  parametru  z  wyspecyfikowanych  do 
zewnętrznego laboratorium, nawet na koszt wykonawcy?

21.   Dotyczy parametrów granicznych pkt 29:  Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien skalkulować ilość 
ml materiałów kontrolnych zgodnie z zapisami producenta dotyczącymi kontroli zawartymi w ulotkach metodycznych? 

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. Tak dopuszcza.
Ad 2. Tak. 
Ad 3. Dopuszcza z wyjątkiem sposobu konfekcjonowania i liczby opakowań.
Ad 4. Minimum 2010 rok.
Ad 5. Dopuszcza.
Ad 6. Chłodzenie w stałej temperaturze zalecanej przez producenta.
Ad 7.  Dopuszcza.
Ad 8. Tak.
Ad 9.  Dopuszcza.
Ad 10. Tak.
Ad 11.Nie ogranicza wielkości opakowań.
Ad 12. Zgodnie z pkt 10 warunków zamówienia.
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Ad 13. Dopuszcza z wyjątkiem troponiny i BNP.
Ad 14. Dopuszcza.
Ad 15. tak, wymaga natychmiastowego uzycia odczynników.
Ad. 16. Tak.
Ad 17. Tak.
Ad.18. Nie ponieważ wydłuży to o 15 minut czas oczekiwania na wyniki badań pilnych.
Ad 19. 7 dni.
Ad 20. Nie dopuszcza.
Ad 21. należy skalkulować tak aby ujęte były kontrole przez 24 miesiące.

z poważaniem
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