
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                     Data: 26.07.2012r.

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:  3484/2012)

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 niżej przytoczone pytania: 

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów do oznaczania kreatyniny metodą enzymatyczną?
2. Czy analizator dodatkowy ma być fabrycznie nowy rok produkcji 2012?
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do oznaczania mleczanów od innego producenta, w 

postaci zestawu podlegającego rekonstytucji (ciekły reagent A + liofilizowany reagent B)?
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie multikontroli oraz multikalibratora w formie liofilizowanej?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora dodatkowego  o większym zużyciu wody 

(około 20 l wody/h), przy założeniu, że koszt zużycia wody będzie pokrywał wykonawca? (deklarujemy, 
ze założymy na swój  koszt  wodomierze  i  będziemy pokrywać koszty zużycia  wody zgodnie  z 
odczytami licznika).

6. 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 dowolnie wybranym momencie? Dodatkowo zaproponowany system 
w sposób automatyczny,  co  pół  godziny wykonuje  automatyczną  korekcję  dryftu  czyli  monitoruje  zmiany 
układu pomiarowego.

7. Czy poprzez określenie: „ automatyczna kalibracja ISE sterowana z poziomu oprogramowania analizatora bez 
ingerencji operatora” Zamawiający rozumie taką kalibrację modułu ISE , która nie wymaga  udziału osoby 
obsługujacej analizator na żadnym z etapów?                                               

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator, który posiada możliwość oznaczeń próbek STAT ze 
specjalnego 22- pozycyjnego, chłodzonego rotora, zaopatrzonego w czytnik kodów kreskowych, w którym 
można stosować różnej wielkości probówki  oraz kubeczki pedriatryczne lub ze statywu dla badań pilnych ( nie 
ma konieczności definiowania statusu STAT każdej probki)?

9. 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.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator wyposażony w dwie igły, za pomocą których 
rozpipetowywane są wszystkie zlecone badania? Brak osobnej igły do ISE nie wpływa w żaden sposób na 
wydajność oznaczeń fotometrycznych (800 ozn/h) ,wydajność modułu ISE (400 testow/h) oraz nie interferuje 
w wykonywane oznaczenia ?
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11. Czy przez sformułowany w opisie analizatora głównego wymóg posiadania  oddzielnych igieł pipetujących dla 
odczynników, próbek i ISE Zamawiający rozumie wymóg  dostarczenie analizatora, w którym jedna igła służy 
wyłącznie do pipetowania testów fotometrycznych, druga odczynników a trzecia rozpipetowuje materiał do 
oznaczeń ISE?

12. 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. 

13. 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? 

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

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora używanego?

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego, jako głównego, o wydajności 
600  oznaczeń kolorymetrycznych/godz.  i  180  oznaczeń /godz.  dla  modułu  ISE?  Z  załącznika  cenowego 
wynika, że Zamawiający wykonuje średnio dziennie około 75 oznaczeń dla każdego z testów typu sód i potas. 

17.  Czy  zamawiający  wymaga  oznaczania  wapnia  w postaci  zjonizowanej?  Jeśli  tak  to  jaki  odsetek  badań 
wapnia ma być wykonywany tą metodą?

18. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  analizatora  biochemicznego,  jako  głównego  z  45 
chłodzonymi  pozycjami  odczynnikowymi  oraz   analizatora  dodatkowy  z  35  chłodzonymi  pozycjami 
odczynnikowymi? Uzasadnienie: panel badań testów fotometrycznych obejmuje 34 pozycje odczynnikowe, w 
związku z typ zaoferowanie analizatora z 45-cio pozycyjnym kołem odczynnikowym będzie wystarczające dla 
umieszczenia w nim  wszystkich niezbędnych odczynników.

19.  Czy Zamawiający wyraża  zgodę na zaoferowanie  analizatora biochemicznego,  jako głównego,  dającego 
możliwość jednorazowego załadowania 84 próbek rutynowych oraz 6 próbek Cito, co daje w sumie możliwość 
jednoczesnego załadowania 90 próbek? Segmenty z próbkami po aspiracji surowicy dla wszystkich testów są 
dostępne dla operatora bez konieczności oczekiwania na zakończenie analizy.

20.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów biochemicznych głównego i dodatkowego, 
pracujących w systemie kuwet jednorazowych (co zwiększa dokładność wykonywanych analiz); oferowane 
analizatory ze względu na minimalne zużycie nie wymagający stacji uzdatniania wody?

21.  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  analizatora  biochemicznego,  jako  głównego  który  ze 
względu  na  minimalne  zużycie  wody  (poniżej  1,5  litra  na  godzinę  pracy  aparatu)  nie  wymaga  stacji  
uzdatniania wody?

22.  Czy Zamawiający dopuści analizator, który wymaga  kalibracji modułu ISE  wyłącznie na żądanie operatora –  
średnio  co  21  dni  ?  Uzasadnienie:  System  automatycznej  kalibracji  powoduje  zwiększenie  zużycia 
odczynników do modułu ISE, a co za tym idzie, zwiększenie kosztów wykonywanych badań. 

23. Czy Zamawiający dopuści  analizator  biochemiczny  nie  posiadający możliwości  automatycznego zlecania 
funkcji konserwacyjnych typu start-up i shut down? Uzasadnienie : Oferowany analizator wymaga 2 czynności 
konserwacyjnych dziennie trwających do 5 minut każda. 

24.  Czy Zamawiający wymaga aby stabilność kalibracji modułu ISE wynosiła minimum 14 dni?

25.  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora dodatkowego fabrycznie nowego?
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26.  Czy Zamawiający dopuści instalację aparatu do 30 dni od daty podpisania umowy?

27.  Czy  Zamawiający  dopuści  85%  odczynników  płynnych  gotowych  do  użycia  i  15%  odczynników 
„obsługowych” wymagających połączenia liofilizatu  z bufor poza aparatem? Uzasadnienie: oferowana opcja 
zwiększy stabilność odczynników oraz racjonalne wykorzystanie odczynnika. 

28.  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  analizatora  biochemicznego,  jako  dodatkowego  z 
wbudowanym  czytnikiem  kodów  paskowych  do  identyfikacji  próbek  badanych  i  zewnętrznym  czytnikiem 
kodów dla odczynników?

29.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego, jako głównego, w którym 
zakłócenie  pomiaru  powodowane  przez  substancje  endogenne  (interferujące)  w  próbce  typu  hemoliza, 
lipemia, hiperbilirubinemia, jest eliminowane przez wykonanie pomiaru absorbancji dla indywidualnej ślepej 
surowiczej i pomiaru absorbancji dla próbki standardowej. Absorbancja ślepej surowiczej jest automatycznie 
odejmowana od absorbancji próbki standardowej. Celem takiego działania jest wyeliminowanie przez aparat 
wpływu substancji interferujących.

30. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert o 2-3 dni robocze ze względu na  
złożoność  oferty  oraz  wymóg  zabezpieczania  oferty  wadium,  by  umożliwić  Wykonawcom  poprawne 
przygotowanie ofert?

Uwagi do umowy dzierżawy zał. Nr 1:

31. Projekt  umowy  dzierżawy  -  Czy  nie  nastąpiła  omyłka  pisarska  w  treści  projektu  umowy  dzierżawy? 
Postępowanie przetargowe oraz umowa dotyczy dzierżawy, zaś w projekcie umowy Zamawiający posługuję 
się przemienne terminologią "najem"/”Najemca”/”Wynajmujący”/”dzierżawa”.  W związku z faktem, iż prawo 
cywilne rozróżnia te dwie instytucje oddania w płatne użytkowanie rzeczy - prosimy o poprawienie omyłki  
pisarskiej, by treść umowy była zgodna z przedmiotem postępowania, jakim jest dzierżawa aparatury.

32. §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu dzierżawy do 30 dni 
od zawarcia umowy?

33. §2 ust. 5 pkt. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na analizator o tych samych parametrach 
oraz wydłużenie terminu dostawy aparatu z 3 dni do 7 dni roboczych?

34. §2 ust.  5  pkt.  4  –  Czy Zamawiający wyraża  zgodę na określenie  terminu  naprawy jako 48 godz.  w dni 
robocze?

35. §3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zał. Nr 4 część 3 punkt 6 oraz modyfikację 
postanowienia umownego na:

„Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia. Za zwłokę przewiduje się karę umowną za  
każdy rozpoczynający się dzień zwłoki w kwocie 200zł.”? 

Uzasadnienie: Wykonawcy firmy handlowe nie pracują w systemie zmianowym całodobowym, lecz 5 dni w tygodniu /  
8 godzin

36. §5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek 
tego  podatku  na  zasadzie  prawa  powszechnie  obowiązującego.  W  tej  sytuacji  wysokość  miesięcznej  opłaty 
dzierżawnej netto pozostaje bez zmian.”?

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

Kapitał zakładowy  17 350 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



37. §7 ust. 2 i 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie obecnie brzmiących ustępów 2 i 3 – gdyż 
postanowienia te pozostają ze sobą w sprzeczności? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie ich 
ustępem  w  brzmieniu:  „Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonywania  umowy  będą  rozstrzygać  sądy 
właściwe zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.”? 

Uwagi do umowy odczynnikowej zał. Nr 2:

38. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Kupujący będzie składał zamówienia faxem, pisemnie lub e-mailem.”?

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości weryfikacji osoby 
dzwoniącej  pod  kątem  jej  danych  osobowych  oraz  posiadania  przez  nią  uprawnień  do  składania  zamówień  -  
zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu dot. możliwości składania zamówień telefonicznie

39. §3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy odpowiednio 5 dni roboczych i 3  
dni robocze?

40. §7 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Kara umowna za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 0,5% wartości brutto zamówionego a 
niedostarczonego w terminie towaru;”?

41. §8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązywania od dnia wejścia w życie nowych 
stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego. W tej sytuacji  ceny jednostkowe netto nie 
ulegają zmianie.”?

42. §9 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia ustępu 1? Kwestię tę reguluje w  
sposób precyzyjny ustęp 2.

43. Dotyczy pkt.  3  parametrów granicznych – Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ) Czy Zamawiający 
dopuści analizator o wydajności testów fotometrycznych 300 ozn./godz. oraz wydajność modułu ISE dla 180 
ozn./godz.?

44. 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?

45. .Dotyczy pkt.  4  parametrów granicznych- Analizator  główny (Załącznik  nr 4 do SIWZ) Czy Zamawiający 
dopuści przekątną ekranu dotykowego 12 cali?

46. 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?

47. Dotyczy  pkt.  9   parametrów granicznych-  Analizator  główny (Załącznik  nr  4  do SIWZ) Czy  Zamawiający 
dopuści  ofertę  na  analizator  posiadający  możliwość  załadowania  60  próbek  pacjentów  z  jednoczesną 
możliwością  doładowania  próbek  bez  przerywania  pracy  analizatora?  Praca  w  rakach  zawierających  10 
pozycji próbkowych ułatwia podmianę próbek już zbadanych na nowe. 
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48. 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 określoną liczbę takich pozycji np. 20, 25, 30 lub więcej?

49. Dotyczy pkt. 13  parametrów granicznych - Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ) Czy Zamawiający 
dopuści analizator posiadający kuwety jednorazowego użytku?

50. Dotyczy pkt. 14  parametrów granicznych - Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ) Czy Zamawiający 
dopuści analizator pracujący bez stacji uzdatniania wody?

51. Dotyczy pkt. 15  parametrów granicznych - Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ) Czy Zamawiający 
dopuści odczynnik do oznaczania alkoholu oraz TIBC w postaci liofilizatu?

52. Dotyczy pkt. 20  parametrów granicznych - Analizator główny (Załącznik nr 4 do SIWZ) Czy Zamawiający 
dopuści aparat biochemiczny bez systemu monitorującego poziom i informującego o obecności endogennych 
interferencji w próbce (hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia)

53. Dotyczy pkt. 8  parametrów granicznych - Analizator dodatkowy  (Załącznik nr 4 do SIWZ)  Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę, aby analizator pomocniczy zużywał do 2,5 l wody na godz.?

54. 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.

55. 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.”

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczenia sprzętu wymienionego w par. 1 z 10 na 21 dni? 
57. Dotyczy Załącznika nr 4 Analizator główny, Wymagany parametr / warunek Pkt. Nr 2 Czy Zamawiający zgodzi się na 

zaoferowanie  analizator  używanego,  po  przeglądzie,  podlegającego  pełnej  gwarancji  przez  okres  trwania 
umowy?

58. Prosimy jednocześnie o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 1.08.2012.

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. Tak dopuszczamy.
Ad.3. Tak dopuszcza;
Ad.4. Tak dopuszcza;
Ad.5. Tak dopuszczamy.
Ad.6. Nie, zgodnie z SIWZ pkt 19;
Ad.7. Tak;
Ad.8. Tak dopuszcza;
Ad.9.Nie, SIWZ pkt 19;
Ad.10. Nie, SIWZ pkt 18;
Ad.11. Tak;
Ad.12. Tak;
Ad.13.Tak dopuszczamy.
Ad.14.  Przynajmniej 1 analizator w ciągu 10 dni; drugi analizator w terminie do 30 dni.
Ad.15. Nie;
Ad.16 Nie, SIWZ pkt 3;
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Ad.17 Nie wymaga;
Ad.18. Dopuszcza;
Ad.19. Dopuszcza;
Ad.20. Nie, SIWZ pkt 13;
Ad.21. Dopuszcza;
Ad.22. Nie;
Ad.23. Nie, SIWZ pkt 19;
Ad.24. Dopuszcza;
Ad.25. Nie wymaga;
Ad.26. Przynajmniej 1 analizator w ciągu 10 dni; drugi analizator w terminie do 30 dni.
Ad.27. Dopuści max 5 odczynników;
Ad.28. Nie;
Ad.29. Dopuszcza;
Ad.30. Nie.
Ad.31.Zamawiający zmodyfikował projekt umowy dzierżawy.
Ad.32. Przynajmniej 1 analizator w ciągu 10 dni; drugi analizator w terminie do 30 dni.
Ad.33.Nie.
Ad.34.Nie.
Ad.35.Nie.
Ad.36. Nie.
Ad.37.Zamawiający zmodyfikował projekt umowy dzierżawy.
Ad.38.Zamawiający zmodyfikował projekt umowy dostawy.
Ad.39.Nie.
Ad.40.Nie.
Ad.41.Nie.
Ad.42.Zamawiający zmodyfikował projekt umowy dostawy.
Ad.43. Nie, SIWZ pkt 3;
Ad.44. Dopuszcza;
Ad.45. Dopuszcza;
Ad.46. Dopuszcza;
Ad.47. Dopuszcza;
Ad 48. Przynajmniej 20 pozycji STAT;
Ad.49. Nie;
Ad.50. Tak;
Ad.51. Tak;
Ad.52. Nie;
Ad.53. Tak;
Ad.54. Tak;
Ad.55. Nie.
Ad.56. Przynajmniej 1 analizator w ciągu 10 dni; drugi analizator w terminie do 30 dni.
Ad.57. Nie.
Ad.58. Nie.
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