
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data:06.07.2012 r

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego   poniżej  200  000  euro  na    dostawę 
odczynników do badań biochemicznych wraz  z dzierżawą analizatorów przez okres 36 miesięcy   Znak 
sprawy:  3182/2012

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. Dotyczy pkt. 3  parametrów granicznych – Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności testów fotometrycznych 300 t / godz. oraz wydajność modułu  
ISE dla 180 t / godz.?

2. Dotyczy pkt. 4  parametrów granicznych- Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ)
Czy Zamawiający wymaga, aby poprzez ekran dotykowy zarządzane było całe oprogramowanie sterujące pracą 
analizatora w tym  również aplikacje, kalibracje i kontrole?

3. Czy Zamawiający dopuści przekątną ekranu dotykowego 12 cali?

4. Dotyczy pkt. 7  parametrów granicznych - Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ)
Czy Zamawiający dopuści ofertę na analizator posiadający 52 pozycje odczynnikowe w tym, 44 chłodzone?

5. Dotyczy pkt. 9  parametrów granicznych- Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ)
Czy Zamawiający dopuści ofertę na analizator posiadający możliwość załadowania 60 próbek pacjentów? Praca 
w rakach zawierających 10 pozycji próbkowych ułatwia podmianę próbek już zbadanych na nowe. 

6. Dotyczy pkt. 12  parametrów granicznych - Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ)
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pisząc o możliwości zdefiniowania statusu STAT dla dowolnej pozycji  
próbkowej, miał na myśli jakąś okeślona liczbę takich pozycji np. 20, 25, 30 lub więcej?

7. Dotyczy pkt. 24  parametrów granicznych - Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ)
Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  iż  pomiar  HbA1c  na  pokładzie  oferowanego  analizator  ma 
miećcałkowicie automatyczny przebieg, bez żadnego wstępnego procesu przygotowawczego poza analizatorem 
np. otrzymania hemolizatu?

8. Dotyczy pkt. 9  parametrów granicznych - Analizator dodatkowy  (Załącznik nr 4 do SIWZ)
            Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator pomocniczy zużywał do 2,5 l wody na godz.?
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9. Dotyczy pkt. 3 parametrów granicznych – Analizator główny i dodatkowy (Załącznik nr 4 do 
      SIWZ)
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  aby  oferowane  analizatory  posiadały  wewnętrzną  pamięć  10 000  wyników 
każdy? Będzie to traktowane jako pamięć pomocnicza, gdyż wszystkie wyniki pacjentów będą przechowywane 
w systemie laboratoryjnym Zamawiającego.

10..  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu  Umowy  dzierżawy  par.3  punkt  4  na: 
„Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia. Za zwłokę przewiduje się karę umowną za
każdy rozpoczynający się dzień zwłoki w kwocie 50 zł.”
11.. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczenia sprzętu wymienionego w par. 1 z 10 na 21  
dni? 
12.  Dot. pkt. 6 wymaganych parametrów analizatora dodatkowego, załącznik nr 4:
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  analizatora  z  wymiennym chłodzonym dyskiem odczynnikowym,  z 
możliwością oznaczania 27 parametrów?
13.. Dot. pkt. 10 wymaganych parametrów analizatora dodatkowego, załącznik nr 4:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o odczynniki o  
takich samych parametrach jak analizator główny (standaryzacja metod, porównywalność wyników) różniących 
się jedynie sposobem konfekcjonowania?
14.  Prosimy  o  doprecyzowanie  jaką  ilość  oznaczeń  (liczbowo  lub  procentowo)  należy  skalkulować  dla 
analizatora głównego a jaką dla analizatora dodatkowego?
15. Dot. pkt. 2, 3 i 5 wymaganych parametrów analizatora głównego i dodatkowego, załącznik nr 4:
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  analizatora  bez  możliwości  wprowadzania  pełnych  danych 
demograficznych oraz z mniejszą bazą pamięci wyników. W związku z koniecznością podłączenia analizatorów 
do sieci informatycznej (pkt.5 parametrów wymaganych) obsługa analizatorów będzie odbywała się tą drogą a 
ww warunki spełni sieć informatyczna.
16. Dot. wyspecyfikowanej ilości oznaczeń biochemicznych na 36 miesięcy, pkt II Opis Przedmiotu Zamówienia:
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności oznaczania parametru: białko w moczu, TIBC, alkohol, mleczany, 
ASO i RF na analizatorze dodatkowym biorąc pod uwagę wyspecyfikowaną niewielką ilością oznaczeń  w ciągu 
36 miesięcy oraz ze względu na gospodarne wykorzystanie zestawów odczynnikowych?
Załącznik nr 4 
17.. Pkt. 17  „Możliwość programowania reakcji czteroodczynnikowych”
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora wykorzystującego zestawy odczynnikowe gotowe do 
użycia, dla których aplikacje metodyczne zostały przygotowane przez producenta analizatora i odczynników? 
Metody  zastosowane  dla  zaoferowanych  testów  nie  wymagają  reakcji  wieloodczynnikowych  w  tym 
czteroodczynnikowych.
18. Pkt. 32 „Szacowana ilość oznaczeń biochemicznych na 36 miesięcy”
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu odczynnikowego do oznaczenia UIBC zamiast TIBC? 
Wartość TIBC wyliczana jest automatycznie z wyników dla UIBC i Żelaza i podane na zbiorczym wydruku.
19..  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  dwóch  jednakowych  wolnostojących  analizatorów 
biochemicznych o wydajności każdy po 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz 400 oznaczeń ISE/h 
zużywających około 20 l wody/h?

Zaproponowane  rozwiązanie  daje  w  sumie  wydajność  na  poziomie  800  oznaczeń/h  co  w  porównaniu  z 
wyspecyfikowaną wydajnością 560 ozn./h (500+60) jest rozwiązaniem szybszym, lepszym i wydajniejszym

20.Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie analizatorów posiadających moduł  ISE składający się z 
osobnych bezobsługowych elektrod jonoselektywnych z możliwością wykonywania codziennej automatycznej 
kalibracji inicjowanej przez operatora w dowolnym wybranym momencie?
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Dodatkowo zaproponowany system w sposób automatyczny, co pół godziny wykonuje automatyczna korekcję 
dryftu czyli monitoruje zmiany układu pomiarowego.

21.Czy w przypadku posiadanych przez Wykonawcę odczynników maksymalnie trzyskładnikowych Zamawiający 
wyrazi  zgodę  na  analizatorów  biochemicznych  posiadający  możliwość  programowania  reakcji 
trzyodczynnikowych oraz użycia dodatkowego dliuentu jako czwartego odczynnika?

22..Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów posiadających możliwość zaprogramowania 
automatycznego startup uruchamianego automatycznie przez analizator w zaprogramowanym wcześniej czasie 
wraz z automatycznym myciem kuwet?

Fotokalibracja czyli pomiar tła wraz z dodatkowym systemem mycia kuwet oraz oceną jakości kuwet reakcyjnych 
inicjowana jest raz w tygodniu przez operatora i wykonywana jest automatycznie przez analizator.

23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania UIBC?

TIBC czyli całkowita zdolnośc wiązania żelaza wyliczana jest automatycznie na podstawie wyniku UIBC oraz 
żelaza. 

24. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika,który składa się z wymagających połączenia dwóch 
płynnych  podjednostek  (dla  CK  ,  CK  –MB  i  UIBC)  oraz  odczynnika  w  postaci  liofilizowanej  dla  lipazy  i  
mleczanów? 

25.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym badania STAT wykonywane są ze 
specjalnie do tego dedykowanego, 22 pozycyjnego stolika STAT?

26. Czy w związku z tym, że wymagane jest  dostarczenie sprzętu fabrycznie nowego, z roku 2012 Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 10 na 21 dni od daty podpisania umowy?

27. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów do oznaczania kreatyniny metodą enzymatyczną?

28.Czy metodyka oznaczania HBA1C z pełnej krwi z dodatkiem buforu lizującego będzie akceptowalna dla 
Zamawiającego?

29.Czy analizator dodatkowy ma posiadać moduł ISE? Jaki odsetek badań ISE będzie wykonywany na tym 
module?

30. Czy w przypadku stosowania kuwet jednorazowych, analizatory muszą automatycznie wykonywać ładowanie 
nowych kuwet oraz rozładowywać zużyte?

31.Czy analizator dodatkowy ma być fabrycznie nowy rok produkcji 2012?
32.Czy w związku z niewielką ilością oznaczanych mleczanów Zamawiający dopuści ich oznaczanie poza 

analizatorem biochemicznym?
33. Zamawiający wymaga dla aparatu zastępczego min. 25 miejsc odczynnikowych. Większość biochemicznych 
reakcji, jest reakcjami dwuodczynnikowymi co w tym przypadku 25 miejsc odczynnikowych nie stanowi nawet  
połowy wymaganego panelu badań (37 różnych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego oznaczeń). Wydaje 
się to być wysoce niewystarczającą liczbą wymaganych miejsc odczynnikowych. Proponujemy zmianę zapisu na 
analizator zastępczy z min. 50 miejscami odczynnikowymi oraz wydajnością min 100 ozn/h.

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

Ad 1. Nie.
Ad.2. Dopuszcza.
AD.3. Tak.
Ad.4.  Tak.
Ad.5.  Nie.
ad.6. . Min. 20
Ad.7.  Dopuszcza
Ad.8. Tak.
Ad 9.  Tak. 
Ad.10. Nie.
Ad.11. Nie, przynajmniej 1 analizator wstawiony w ciągu 10 dni. Analizator dodatkowy dopuszczamy 21 dni.
Ad.12. Nie.
Ad.13. Tak.
Ad.14.  80% analizator główny, 20% analizator pomocniczy.
Ad 15. Tak.
Ad 16. TAK.
Ad 17. TAK.
Ad 18. TAK.
Ad 19. Nie.
Ad 20. Nie.
Ad 21. Tak.
Ad 22. Nie.
Ad 23. Tak. .
Ad 24.Tak. Płynne podjednostki do połączenia TAK, w postaci liofilizowanej NIE> 
Ad 25. Tak.
Ad  26. Nie, przynajmniej 1 analizator wstawiony w ciągu 10 dni.
Ad 27. tak wymaga.
Ad 28. Dopuszcza.
Ad 29.Tak.  80% analizator główny, 20% analizator pomocniczy.
Ad 30. Tak.
Ad.31. Dopuszcza.
Ad 32. Dopuszcza, należy uwzględnić w formularzu cenowym. Koszt wykonania badań po stronie oferenta.
Ad 33. Dopuszcza.

z poważaniem
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