
   
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data:18.05.2012 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:  2426/2012

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, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na 
godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?

2. Czy Wykonawca wymaga chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze? Czy ma to być 
temperatura lodówki w granicach 2-12°C?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując ilość niezbędnych kalibratorów i materiałów kontrolnych wzięto pod uwagę 
podaną w ulotkach odczynnikowych minimalną objętość próbki niezbędną do wykonania badania (objętość martwa w l 
plus objętość próbki użytej do oznaczenia w l), co jest zgodne z rekomendacjami producenta aparatu, zakładając, że 
kalibratory i kontrole będą wstawiane w pozycje priorytetowe? Taka objętość kalibratorów i kontroli jest zgodna z ilością  
wymaganą przez analizator i widoczną na ekranie w raporcie listy zleceń.

4. 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?

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

6. 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.

7. Czy przez HIV Zamawiający rozumie HIV IV generacji?

8. Czy Zamawiający  poda  minimalne  wielkości  opakowań odczynników jakie  mają  zostać  zaoferowane  w postępowaniu  
przetargowym?

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

10. Czy zamawiający wymaga możliwość natychmiastowego włożenia odczynników na pokład analizatora, bez konieczności  
ogrzania do temperatury otoczenia po wyjęciu z lodówki?

11. Czy zamawiający wymaga określonego czasu wykonania poszczególnych oznaczeń dla badań rutynowych (oprócz badań 
CITO)?

12. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie analizatora,  który oznaczenie Troponiny wykonuje w ciągu 18 minut, 
zarówno w trybie cito jak i rutynowym?
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13.  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.?

Dotyczy §2 punkt 5 projektu umowy dzierżawy:

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy aparatu do 72 godzin?

15. Czy Zamawiający, w przypadku przedłużenia czasu naprawy ponad 72 godziny, wyrazi zgodę na pokrycie przez Wykonawcę  
kosztów wykonania badań na zewnątrz?

 
16.P. 9 tabeli (ilość miejsc na karuzeli odczynnikowej). 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora  posiadającego 24 miejsca na odczynniki?

17. P. 17 tabeli (detektor bąbelków powietrza (piany) dla odczynników i próbek.

Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  analizatora  wyposażonego  w   system   informujący  operatora  o  zaistniałych 
nieprawidłowościach w próbce i odczynniku oraz uniemożliwiajacy wykonanie oznaczeń z takiej próbki bądź wykorzystanie  
takiego odczynnika?

18.p. 29  tabeli.  C-peptyd. Czy ze względu na niewielką liczbę planowanych oznaczeń  C-peptydu (150 ozn/rok) Zamawiający  
dopuści możliwość wysyłania tego oznaczenia do innego laboratorium na koszt wykonawcy?

19. Do parametrów granicznych, p. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas priorytetowego oznaczania próbek CITO wynosił 18 minut?

20. Do parametrów granicznych, p. 13:
Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga aby wczytywanie krzywej kalibracyjnej z nośników optycznych lub  
kodów paskowych dotyczyło wszystkich oferowanych parametrów?

21. Do parametrów granicznych, p. 28:
Czy kalkulując ilość oznaczeń kontrolnych należy przyjąć wykonywanie badań przez 5 czy 7 dni w tygodniu?

22. Do parametrów granicznych, p. 31:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę aby dla  odczynników  oznaczanych  w  mniejszych  ilościach  (<  1000  rocznie)  kalkulować  ilość 
oferowanych  opakowań  odczynników  zgodnie  z  terminem  ważności określonym  indywidualnie  dla  każdego  odczynnika  przez 
producenta i  przechowywaniem ich  według   rekomendacji  producenta?  Jest  to  zgodne  z  powszechną  praktyką  laboratoryjną 
i pozwala na ekonomiczne wykorzystanie odczynników.

23.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.  W związku z tym powinna być możliwość złożenia oferty na każdy z tych parametrów, 
a zgoda Zamawiającego zwiększy konkurencyjność postępowania.

24.Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania HCG+beta o różnych wskazaniach diagnostycznych  
prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza oznaczać parametr HCG-beta ilościowo jako marker nowotworowy 
czy jako test ciążowy?

25. 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.
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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.
Ad.2. Zgodnie z instrukcją dołączoną do analizatora.
AD.3. Dopuści.
Ad.4. Dopuści.
Ad.5. Zgodnie z pkt 27 i 30 SIWZ.
ad.6. Dopuści.
Ad.7. Tak.
Ad.8. Zgodnie z instrukcją producenta.
Ad 9. Tak.
Ad.10. Dopuści.
Ad.11 Max 40 min.
Ad.12. Dopuści.
Ad.13. Nie.
Ad.14. Tak.
Ad 15. Wymaga się pokrycie przez Wykonawcę kosztów wykonania badań na zewnątrz lub wstawienie aparatu zastępczego o nie  
gorszych parametrach przed upływem 72 godzin czasu naprawy aparatu.
Ad 16. Dopuści.
Ad 17.  Dopuści pod warunkiem zaoferowania systemu detekcji skrzepów, bąbelków powietrza ( piany ) w badanej próbce, 
potwierdzonej w instrukcji obsługi urządzenia.
Ad 18. Nie.
Ad 19. Tak.
Ad 20. Dopuści.
Ad 21. 7 dni.
Ad 22. Dopuści.
Ad 23. Tak.
Ad 24.  Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Ad 25. TAK. 

z poważaniem
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