
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                             Data: 08.12.2014   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. Jakiej minimalnej wydajności pracy aparatu oczekuje Zamawiający?
Ad.1 Minimum 100 oznaczeń/h
2. Czy oferowane odczynniki mają być oryginalne i pochodzić od producenta analizatora?
Ad 2. Tak.
3. Czy obok klasycznej metody Claussa do wykonywania Fibrynogenu Zamawiający również oczekuje me-
tody wyliczania fibrynogenu z PT?
Ad 3. Tak.
4. Czy badanie CITO powinno być możliwe do wstawienia w każdej pozycji próbkowej?
Ad 4. Tak.
5. Czy poprzez czytnik wewnętrzny do próbek Zamawiający rozumie czytnik umożliwiający jednoczesny od-
czyt wszystkich wkładanych w danym nośniku (statywie) materiałów bez konieczności ich kolejnego, manu-
alnego przykładania do okienka czytającego czytnika przez Operatora?
Ad 5. Tak.
6. Czy zapis "Ilość odczynników musi być tak skalkulowana aby przez cały czas trwania umowy odczynniki 
były dostępne z odpowiednim terminem ważności" należy rozumieć, że nawet w przypadku małej ilości 
wykonywanych badań (np Fib i AT) ilość oferowanych opakowań musi zapewnić, by w ciągu całego okresu 
trwania umowy powinien być dostępny odczynnik roboczy (bez konieczności dzielenia i porcjowania fiolek)?
Ad 6. Tak, dopuszcza dzielenie i porcjowanie ( mrożenie ) jeśli producent dopuszcza taka mozliwość ( wpis 
w ulotce ) 
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