
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: …....07.2015  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium
Mikrobiologicznego  dla  „Pro-Medica”   w  Ełku  Sp.  z  o.o.  dla  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.  (Znak
Postępowania: 3065/2015)
 Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i
1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). Zamawiający przekazuje  treść zapytań
dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Pytanie  pakiet  IV Czy Zamawiający wymaga  wyrobów sterylnych  radiacyjnie  (sterile  -  R)  czy dopuszcza
wyroby aseptyczne lub sterylizowane  gazowo? 
Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

2. Pytanie pakiet IV poz. 1-6
Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy  
 dopuszcza niższą klasę I?
Odpowiedź: Nie.

3. Pytanie pakiet IV poz. 3, 4 Czy Zamawiający wymaga wraz z ofertą badania producenta wykazującego zmianę
ilości jednostek tworzących kolonię wzorcową dla min. 8 klinicznie spotykanych mikroorganizmów w okresie 0,
24, 48 i 72 godzin od  pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej? 
Z uwagi na szeroki zakres ofert wymazówek (kilkanaście firm o podobnym wyglądzie), dokument ten stanowi
potwierdzenie wysokiej  jakości oferowanego podłoża oraz zestawu transportowego.   
Odpowiedź: Nie.
Dotyczy pakietu III:

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD? Krążki oraz testy do
oznaczania  lekowrażliwości  produkowane  są  zgodnie  z  zalecaniami  EUCAST  i  posiadają  wiele
pozytywnych opinii jednostek medycznych.
Odpowiedź: Nie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 72-77 krążków o średnicy 6mm?
Odpowiedź: Nie.
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące pakietu nr VI:

6. dot.  poz.  4  –  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawów  pakowanych  po  25  testów  i
zaoferowanie 5 takich opakowań;
Odpowiedź:Tak.

7. dot. poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych po 25 testów;
Odpowiedź: Tak.

8. dot.  poz.  6  –  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  zestawów  pakowanych  po  25  testów  i
zaoferowanie 5 takich opakowań?
Odpowiedź: Tak.
pakiet 4

9. poz.1 Czy zamawiający dopuści wymazówki drewniane z końcówką bawełnianą,  pakowane indywidualnie w
papier -folia?



Odpowiedź: Nie.
10. poz.2 Czy zamawiający dopuści wymazówki z pałeczką aluminiową i bawełnianą końcówką?

Odpowiedź: Nie.
11. poz.5 i 6 Czy zamawiający dopuści wymazówki o długości aplikatora 15cm?

Odpowiedź: Nie.
12. poz. 7 Czy zamawiający dopuści pipety o pojemności całkowitej 6,5ml z podziałką do 3ml?

Odpowiedź: Tak.
13. Pakiet I i II. §3 ust 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby certyfikaty kontroli jakości były dostępne w wersji

elektronicznej na stronie internetowej wykonawcy – i odstąpi tym samym od wymogu dostarczania ich do każdej
dostawy ? 
Odpowiedź: Tak.

14. Pakiet  I  i  II.  §3  ust  7  Czy Zamawiający wyraża  zgodę  aby instrukcje  wykonania  były  dostępne  w  wersji
elektronicznej na stronie internetowej wykonawcy – i odstąpi tym samym od wymogu dostarczania ich do każdej
dostawy ?
Odpowiedź: Tak.

15. Pakiet  nr  I  załącznik  nr  6  pozycja  9   Czy Zamawiający pod pojęciem” Podłoża  w bezpiecznych butelkach
zapobiegającym uszkodzeniom w trakcie transportu i inkubacji poza systemem” wymaga aby były zaoferowane
podłoża w butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego ?
Odpowiedź: Tak.

16. Pakiet nr I  załącznik nr 6 pozycja 12  Czy Zmawiający wymaga aby podłoża zawierały w składzie podłoża
inhibitory antybiotyków? 
Odpowiedź: Tak.

17. Pakiet nr I pozycji  1,2,3. Czy Zamawiający wymaga aby wymagany system inhibicji  był  oparty o inhibitory
antybiotyków będące w składzie podłoża  ?
Odpowiedź: Tak.

18. Pakiet nr I punkt 4 W związku z wymogiem w załączniku nr 6 pozycja nr 2 „ Ilość miejsc w aparacie  min 60
max  100  „  Zamawiający  zmieni  zapis  „Dzierżawa  100  miejscowego  analizatora………”  na  „  Dzierżawa
oferowanego analizatora………………” 
Odpowiedź: Tak. Modyfikacja załącznika nr 1.

19. Pakiet  II. §3 ust 8 b.  Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie wielkości opakowań – w tabelce cenowej zamawiający
podał wielkość opakowania po 10 i po 100 szt. ? Czy zapis w tym paragrafie nie powinien być: „Dot. Pakietu 2 –
10 -100 sztuk. ...”? 
Odpowiedź: Tak.

20. Pakiet I i II. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości do
kilku pozycji? 
Odpowiedź: Tak.

21. Pakiet II Czy  nie nastąpiła pomyłka w przeliczeniach czy nie powinno być w poz. 17: 130 opakowań; poz. 22 :
6000 szt. ; w poz. 24 :2500 szt.; w poz. 34 : 3000 szt. ? 
Odpowiedź: Tak modyfikacja poz. 22,24,34.  poz. 17 pozostaje bez zmian.

22. Dotyczy Załącznika nr 6, Parametry aparatu do posiewu krwi, pkt.3 Czy zamawiający wymaga potwierdzenia
instrukcją  producenta,  że  zaoferowane  podłoża  w  butelkach  do  analizatora  są  dedykowane  dla  płynów
ustrojowych?
Odpowiedź: Tak.

23. Czy w pakiecie I Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych
pakowanych  opakowania zbiorcze po 50 szt.?



             Odpowiedź: Nie.
24. Czy w pakiecie III w poz. 87 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu pakowanego po 60 oznaczeń w

opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź: Tak.

25. Czy w pakiecie IV w poz. 8 i 9 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych ez pakowanych  po 5 lub
po 20 sztuk w woreczek foliowy?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie sterylnych ez pakowanych po 20 sztuk.

26. Czy w pakiecie IV w poz. 11 i 12 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych końcówek do pipet
automatycznych  pakowanych  w  formie  wkładu  uzupełniającego  mieszczącego  96  końcówek.  Opakowanie
zbiorcze mieści 10 sztuk wkładów.
Odpowiedź: Tak.

27. Czy w pakiecie VI w poz. 4 i 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 10 sztuk w
opakowanie zbiorcze?
Odpowiedź: Nie.
Pakiet IV 

28. Poz.  1  -  Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  sterylną  pałeczkę  drewnianą  z  końcówką  bawełnianą,
spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Tak dla sterylnej pałeczki drewnianej.  Z końcówką bawełnianą – nie.

29. Poz.  5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymazówkę o długości  aplikatora 16,5 cm, spełniająca
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie.

30. Poz.  6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymazówkę o długości  aplikatora 15,5 cm, spełniająca
pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Nie.

31. Poz. 8, 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ezy pakowane po 5 sztuk lub 20 sztuk?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuści do zaoferowania ezy pakowane po 20 sztuk.

32. Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylne końcówki żółte o poj. 5-200 µl pakowane po 5 szt.
bądź pakowane w rakach po 96 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylne końcówki żółte o poj. 5-200 µl pakowane po 96
sztuk.

33. Poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylne końcówki niebieskie o poj. 100-1000 µl pakowane
po 5 szt. bądź pakowane w rakach po 96 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylne końcówki niebieskie o poj. 100-1000 µl pakowane
po  96 sztuk.
Pakiet VI

34. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  innych  wielkości  opakowań  testów  z  odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań zachowując zasadę zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań handlowych?
Odpowiedź: Tak.

35. Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści test o czułości 90,2% i swoistości 99,7% w porównaniu z hodowlą
tkankową?
Odpowiedź: Nie.

36. Czy w pozycji nr 5 Zamawiający dopuści test o czułości 92,8% i swoistości 92,6% w porównaniu z hodowlą
bakteryjną?
Odpowiedź: Nie.

37. Czy Zamawiający wymaga, by parametry testu takie jak: czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość



 predykcyjna wyznaczone były w wyniku badań porównawczych przeprowadzonych na minimum 800 próbkach?
Tylko badania przeprowadzone na dużej ilości próbek są miarodajne.
Odpowiedź: Nie.

38. Czy w pozycji nr 4 Zamawiający wymaga testu o poziomie wykrywalności toksyny A co najmniej 0,7 ng/ml i
toksyny B co najmniej 1,3 ng/ml bez względu na to, czy wykrywalności zostały określone w buforze czy w kale?
Odpowiedź: Nie.

39. Czy w pozycji nr 5 Zamawiający wymaga testu o poziomie wykrywalności antygenu GDH co najmniej 0,8 ng/ml
bez względu na to, czy wykrywalność została określona w buforze czy w kale?
Odpowiedź: Nie.

40. Czy w pozycji nr 4 i 5 Zamawiający wymaga testów z koniugatem i kontrolą dodatnią?
Odpowiedź: Tak.

41. Czy Zamawiający wyłączy z pakietu VI testy z pozycji 4 i 5 tj. testy do diagnostyki zakażeń Clostridium difficile
do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Nie.

42. Dotyczy: Pakiet nr 1 - Załącznik nr 1 – Dzierżawa aparatu do posiewów krwi – punkt nr 5 i 6
Zwracamy się z prośbą o możliwość wykreślenia punktu nr 5 i 6, ponieważ oferowany do dzierżawy analizator
nie  wymaga dodatkowych elementów, których koszt musiałby pokrywać Zamawiający. 
Odpowiedź: Nie.

43. Dotyczy: Pakiet nr 1- - Załącznik nr 1 – Dzierżawa aparatu do posiewów krwi – punkt nr 1 i 2
Czy Zamawiający w pozycji  nr  1,  2  i  3  wymaga  zaoferowania  podłoży zawierających specjalne  substancje
inaktywujące antybiotyki obecne w krwi i płynach ustrojowych pacjentów podczas antybiotykoterapii?
Odpowiedź: Tak.

44. Dotyczy: Pakiet nr 1 - Załącznik nr 1 – Dzierżawa aparatu do posiewów krwi – punkt 1, 2, 3
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  możliwość  zaoferowania  podłoży  konfekcjonowanych  w
opakowania zawierające 50 sztuk z opcją przeliczenia na wymaganą przez Zamawiającego ilość podłoży.
Odpowiedź: Nie.

45. Dotyczy: Pakiet nr 1 – Załącznik nr 6 – Parametry aparatu do posiewu krwi – punkt nr 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania aparatu do monitorowania posiewów o
pojemności 120 miejsc inkubacyjno – pomiarowych, spełniającego inne wymagania Zamawiającego. 
Odpowiedź: Nie.

46. Dotyczy: Pakiet nr 1 oraz Załącznik nr 5 – Parametry aparatu do posiewu krwi – punkt nr 8
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy poprzez sformułowanie:
 „Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym do obsługi
laboratorium  mikrobiologicznego”  Zamawiający  oczekuje  zaoferowanie  aparatu,  który  ma  posiadać  opcję
współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym. Odpowiedź: Nie. Czy też zaoferowanie  aparatu wraz z
jednoczesnym włączeniem go do laboratoryjnego systemu informatycznego ?  Odpowiedź: Tak.

47. W przypadku  włączenia  do  laboratoryjnego  systemu  informatycznego  prosimy o   podanie   nazwy systemu
informatycznego oraz  nazwę  firmy  i  osoby  kontaktowej  w  celu dokonania prawidłowej  wyceny  kosztów
podłączenia  aparatu? 
Odpowiedź: TD Software laboratorium, Krystian Szczygieł tel. 603 37 07 07

48. Dotyczy projektu umowy dostawy - załącznik nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 3 ust. 1 i wydłuży termin dostawy do 5 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia?

             Odpowiedź: Nie.
49. Dotyczy projektu umowy dostawy - załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 6 ust. 2 i wydłuży termin załatwienia



reklamacji do 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia?
Odpowiedź: Nie.

50. Dotyczy projektu umowy dostawy - załącznik nr 5
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę zapisów umownych w § 2 ust.  2 i  wydłuży termin na instalację
urządzenia  do  21  dni  roboczych  od  daty  zawarcia  umowy  z  uwagi  na  fakt,  że  oferowany  analizator  jest
sprowadzany z zagranicy i nie ma możliwości sprowadzenia go i zainstalowania w ciągu 1 tygodnia?
Odpowiedź: Nie.

51. Dotyczy projektu umowy dzierżawy - załącznik nr 5
Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 2 (chyba powinien być § 3) ust. 2b (chyba powinien być
5b) formułując je w następujący sposób:
Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym
czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni
robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się
przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu. 
W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych
przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:
1. zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w
godz.: od 800 do 16:00;
2. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika
pełnej sprawności Analizatora po naprawie;
3.  dokonać  w czasie  wskazanym w pkt  1  powyżej,  formalnego,  pisemnego  wykonania  skutecznej  naprawy
Analizatora.
Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych
jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim
stopniu  zaawansowania  technologicznego,  wobec  czego  sprowadzenie  niektórych  części  zamiennych  lub
przygotowanie  się  do  niej  w  czasie  tak  krótkim,  jak  proponowany  przez  Zamawiającego,  jest  w  zasadzie
niewykonalne.
Urealnienie  tego  wymogu  pozwoliłoby  Wykonawcom  racjonalnie  zaplanować  działania  serwisowe,  co
prowadziłoby  do  zwiększenia  efektywności  samej  naprawy  urządzeń  i  znacząco  wpłynęłoby  na  obniżenie
ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załacznika nr.5

Uwaga: Zamawiający informuje, że zmodyfikował załącznik nr 1:

 poz. 1 pakietu VI  tj.

Lp Nazwa/opis Op./szt. Ilość

1 Jednoetapowy test przesiewowy paskowy do wykrywania Syphilis op=50 testów * op. 20



poz. 19 pakiet II tj.

          Z poważaniem

AB

PAKIET II – NIEPODZIELNY
                                                                                            DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI 

Lp Nazwa/opis Wartość netto   w PLN VAT %

19 Scheadler z wit.K3 + 0,02% - probówki (7-9 ml) wysoki słupek sztuk 2600 20 130

Jed. 
miary

Ilość  
sztuk

Ilość szt.       
w  1  opak.

Ilość  
opakowań

Cena                 
1 opak. netto    

w PLN 

Wartość 
brutto w PLN

Nazwa i 
nr kat.

Produ-
cent


