
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 05.12.2014   r  .

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  207  000   euro  na 
dostawę     odczynników do koagulologii wraz   z dzierżawą analizatora na okres 24 miesięcy na potrzeby „Pro 
Medica „ w Ełku Sp. z o. o.   (Znak sprawy: 5753/2014 )

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 (  Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz. 423, 
768, 811, 915, 1146 i 1232 ) ) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania oraz
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:

1) 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawianie na pokład aparatu odczynników w buteleczkach jednego 
typu o maksymalnej objętości 5 mL?
Ad 1 Tak.

           2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania czasu protrombinowego      
w oparciu o rekombinowany ludzki czynnik tkankowy, którego stabilność na pokładzie aparatu wynosi 24    
godziny a stabilność w lodówce 10 dni?

Zaproponowany przez nas odczynnik jest konfekcjonowany 10x4ml, przy ilościach jakie Zamawiający podał 
na okres 24 miesięcy,  czteromililitrowa buteleczka powinna być zużyta maksymalnie w ciągu 48 godz.

             Ad 2. Tak.

      3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania APTT w postaci ciekłej, 
gotowej do użycia, którego stabilność na pokładzie aparatu wynosi 48 godzin, a stabilność w lodówce 14 
dni?

Ad 3. Tak. 

Odczynnik do APTT od pierwszego otwarcia powinien być zużyty w ciągu 2 tygodni, jeśli jest 
przechowywany w temp. lodówki. Przy ilościach jakie podał Zamawiający na okres 24 miesięcy 
i konfekcjonowaniu odczynnika 20x5ml zawartość pięciomililitrowej buteleczki powinna być zużyta w ciągu 
48 godz. Istnieje tez możliwość rozlania zawartości  do oryginalnych pustych buteleczek zawartych 
w ofercie cenowej  i przechowywanie ich  w lodówce zewnętrznej. 

4.Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o 1 dzień.

Ad 4. Nie.
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