
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data:15.07.2015 r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na
dostawę   odczynników biochemicznych wraz   z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy na potrzeby
„Pro Medica „ w Ełku Sp. z o. o.  (Znak sprawy:3186/2015 )

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 oraz z 2015 r poz. 113 i 349)) do Zamawiającego zostały wniesione
niżej przytoczone pytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy odpowiada:

1. Dotyczy Analizatora głównego i dodatkowego.
Czy  Zamawiający  dopuści  dwa  równorzędne  analizatory o  wydajności  każdego  400  testów
fotometrycznych oraz 180 ISE/godz.? Wstawienie dwóch równorzędnych aparatów                          o
wspomnianej wydajności pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie sumarycznej wydajności takiej jak aparat
główny i pomocniczy. 

      Ad. 1. Dopuszcza.

2. Dotyczy pkt. 16 parametrów granicznych (Analizator główny)–Załącznik nr 5 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści trzy parametry, z których dwa wymagają rekonstytucji - i nie są               w
firmowych opakowaniach (TIBC, Alkohol) a jeden (HbA1c) wymaga zmieszania przeciwciał z diluentem
przed przystąpieniem do oznaczenia? 

Ad. 2. Tak.
3. Dotyczy pkt. 25 parametrów granicznych (Analizator główny)–Załącznik nr 5 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do TIBC/UIBC wymagający wstępnego przygotowania - rekonstytucja
poza aparatem? 
Ad. 3. Tak.

4. Dotyczy pkt. 5 parametrów granicznych (Analizator główny i dodatkowy)–Załącznik nr 5 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści dwa parametry (TIBC, Alkohol) wraz z materiałami kontrolnymi i standardem,
pochodzącymi od innego producenta niż producent aparatu? 
Ad. 4. Tak.

data:30.01.2013


Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy

5. Par.  4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty 
wystawienia faktury?
Ad. 5. Nie. 
6. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może 
przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
Ad 6. Nie.
7. Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od 
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
Ad. 7. Nie.
8. Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: ,,Zmiana, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
Ad. 8. Nie. 

 
Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ- umowa dzierżawy

9. Par. 2 ust. 4 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie przeszkoli'' na ,,przeszkoli
w ramach czynszu dzierżawnego’’
Ad. 9. Tak + modyfikacja załącznika nr 6 

Dotyczy pkt. 2 parametrów granicznych analizatora głównego, Załącznik nr 5:
10 .Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora głównego z 2011 roku produkcji, po
pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu na cały okres trwania 
umowy?
Ad. 10. Dopuszcza.

Dotyczy pkt. 16 parametrów granicznych analizatora głównego, Załącznik nr 5:
11. Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem "odczynniki  płynne, nie wymagające rekonstytucji 
(...) gotowe do użycia" 
Zamawiający wymaga, aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych 
dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania, przelewania czy łączenia dwóch 
składników? 
Ad. 11. 5% odczynników może być przygotowywanych.

Dotyczy pkt. 25 parametrów granicznych analizatora głównego, Załącznik nr 5 oraz poz. 32 tabeli 
asortymentowej Załącznika nr 5:

12. W związku z nieścisłością w opisie ww parametru prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania UIBC zamiast TIBC? Wartość parametru TIBC 
określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i 
Fe dla danej próbki badanej.
Ad. 12. Dopuszcza TIBC lib UIBC.

Dotyczy pkt. 4 parametrów granicznych analizatora dodatkowego, Załącznik nr 5:
13. .Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora z oprogramowaniem w systemie 
Linux, działającym na podobnej zasadzie jak Windows (obsługa polega na przemieszczaniu się w 
obrębie trzech zakładek)? 
Ad. 13. Dopuszcza.



Dotyczy pkt. 5 parametrów granicznych analizatora dodatkowego, Załącznik nr 5:

14. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora umożliwiającego wykonywanie 
oznaczeń w materiale takim jak: surowica, osocze, mocz, hemolizat, krew pełna?
Ad. 14. Tak.

Dotyczy pkt. 8 parametrów granicznych analizatora dodatkowego, Załącznik nr 5:
15. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora dodatkowego pracującego w 
oparciu o odczynniki posiadające tą samą metodykę pomiaru i te same wartości referencyjne ale 
różniące się numerem katalogowym?
Ad. 15. Tak.

16. Prosimy również o doprecyzowanie, jakie oznaczenia Zamawiający zamierza wykonywać na 
analizatorze głównym i analizatorze dodatkowym oraz jakie będzie procentowe rozłożenie 
wykonywania oznaczeń na obu analizatorach?
Ad. 16. Analizator główny – wszystkie oznaczenia, analizator dodatkowy – wg potrzeb. 20% analizator 
dodatkowy wykorzystywany w czasie awarii głównego.

Dotyczy pkt. 1 parametrów granicznych analizatora głównego i dodatkowego, Załącznik nr 5:
17. W związku z Art. 2 pkt. 38 Rozdział 1 i Art. 14. Rozdział 2 Ustawy o wyrobach medycznych czy 
Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora głównego z oprogramowaniem w języku 
angielskim z pełną instrukcja w języku polskim? Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność 
podłączenia analizatora do systemu informatycznego (pkt. 8 parametrów granicznych), Zamawiający 
będzie miał możliwość obsługi ww sprzętu w języku polskim.
Ad. 17.  Tak.

Dotyczy pkt. 4 parametrów granicznych analizatora głównego i dodatkowego, Załącznik nr 5:
18. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora dodatkowego o mniejszej 
pojemności
wyników pacjentów, posiadającego 2 porty USB umożliwiające przesyłania i przechowywania wyników 
w pamięci zewnętrznej?  Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność podłączenia analizatora do 
systemu informatycznego (pkt. 8 parametrów granicznych), Zamawiający będzie miał możliwość 
przechowywania większej liczby wyników w systemie.
Ad. 18. Dopuszcza.

Dotyczy pkt. 5 parametrów granicznych analizatora głównego i dodatkowego, Załącznik nr 5:
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora głównego, który produkowany jest 
przez innego producenta niż analizator dodatkowy wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej 
odczynniki i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami?  Oferent gwarantuje 
pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym 
analizatorem, wraz z deklaracjami CE.  W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy:  
producent aparatu i producent odczynników.
Ad. 19. Tak.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek odczynnikowych na płycie CD a w
wersji papierowej wraz z pierwszą dostawą odczynników?
Ad. 20. Tak. 

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dołączenie do oferty ulotek odczynnikowych oddzielnie zbindo-
wanych i podpisanych tylko na pierwszej stronie? 



Ad. 21. Tak.

22. Dotyczy: załącznik nr 6 , umowa dzierżawy-projekt, §2 pkt.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
dostarczenie sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy?

Ad. 22. Nie, 21 dni.

23. Dotyczy: załącznik nr 6 , umowa dzierżawy-projekt, §2 pkt.5. Czy  Zamawiający wyrazi zgodę, aby
w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 4 dni robocze – zlecać wysyłkę badań do innego laborato-
rium na koszt wykonawcy?

Ad. 23. Nie. 

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch wolnostojących analizatorów jako analiza-
tor główny i dodatkowy, każdy o wydajności 400 testów fotometrycznych i 400 ISE podłączonych do
stacji uzdatniania wody.

Ad. 24. Nie, analizator pomocniczy nastołowy bez stacji uzdatniania wody.

25. Czy w związku z zapisem „Możliwość ciągłego doładowania próbek w trakcie pracy” Zamawiający
wymaga, aby próbki do oferowanego analizatora wstawiane były w dedykowanych statywach umożli-
wiających dostawianie i usuwanie próbek niezależnie od etapu pracy analizatora?

Ad. 25. Dopuszcza.

26. Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „Zintegrowany z analizatorem moduł ISE – Na, K, Cl,
bezobsługowy z automatycznie wykonywaną kalibracją sterowaną z poziomu oprogramowania analiza-
tora bez konieczności ingerencji operatora”, jeśli ingerencja operatora polegać będzie jedynie na zlece-
niu wykonania kalibracji? 

Ad. 26. Dopuszcza.

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 odczynników (CK, CKMB, UIBC),  które przed
wstawieniem na pokład analizatora wymagają połączenia płynnych podjednostek (przelanie zawartości
butelki A do butelki B)? Czynności te nie wymagają użycia precyzyjnych naczyń pomiarowych a ryzyko
popełnienia błędu jest zminimalizowane do zera. Taka procedura wydłuża także czas przydatności do
użycia tych odczynników. 

Ad. 27. Dopuszcza. 

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch odczynników: Lipaza i Mleczany w formie
liofilizowanej? Czynności związane z przygotowaniem odczynnika zostały maksymalnie uproszczone i
polegają na przelaniu zawartości fiolki z buforem do fiolki z liofilizatem.

Ad. 28. Tak.



1. 29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku badań wykonywanych w mniejszych ilościach
(CK - kinaza kreatynowa, CK-MB - izoenzym CK, Kreatynina, Mikroalbumina w moczu, Alkohol, ASO,
RF, Mleczany)  zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniej-
szych opakowań? Takie rozwiązanie umożliwiałoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników
w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoliłoby na bardziej ekonomicz-
ną kalkulację oferty odczynnikowej.

Ad. 29. Nie.

30.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania etanolu innego produ-
centa niż oferowany analizator? Oferowany odczynnik ma aplikację producenta umożliwiającą wykony-
wanie badań na oferowanym analizatorze.

Ad. 30. Tak. Dopuszcza.

31. Prosimy o udzielenie informacji odnośnie wymaganej przez Zamawiającego ilości naczynek typu
CUP.

Ad. 31. 12.000 szt.

32. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „System odczynnikowy zamknięty z możliwością
otwarcia 5 kanałów aplikacyjnych”, jeżeli oferowany analizator jest analizatorem całkowicie otwartym z
możliwością zablokowania dostępu do dowolnej ilości kanałów w trakcie instalacji aparatu, co powodu-
je, że system będzie odczynnikowo zamknięty z możliwością dostępu do dowolnej ilości kanałów?

Ad. 32. Dopuszcza.

33. Czy Zamawiający wymaga, aby oba oferowane analizatory miały możliwość wykonywania wszyst-
kich wymienionych parametrów, co zapewni pełną ciągłość pracy na analizatorze dodatkowym w cza-
sie awarii?

Ad. 33. Nie wymaga.

34. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika TIBC lub
UIBC.

Ad. 34. Tak.

35. Czy przez ”automatyczny shutdown” Zamawiający rozumie procedurę wyłączania zlecaną z pozio-
mu operatora po zakończeniu pracy i obejmującą automatyczne wykonanie przez analizator wszystkich
procedur niezbędnych do zakończenia prawidłowo pracy i przygotowujących aparat do prawidłowego
uruchomienie w dniu następnym? 



Ad. 35. Zamawiający rozumie „automatyczny shutdown” - zaprogramowanie godzin wyłączenia i po-
nownego włączenia analizatora. Operacje są bez udziału operatora samoczynne. 

36. Prosimy o doprecyzowanie, jaka kontrola zewnątrzlaboratoryjna powinna być zaoferowana i z jaka
częstotliwością.

Ad. 36. 2 x w roku 2 poziomy obejmujące analizatory tej samej grupy.

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania bilirubiny bezpośredniej
(sprzężonej),   a parametr  bilirubina niesprzężona jest  parametrem wyliczanym przez analizator  po
oznaczeniu bilirubiny całkowitej i sprzężonej.

Ad. 37. Dopuszcza.

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczenia hemoglobiny glikowa-
nej z hemolizatu - HbA1c? 

Ad. 38. Dopuszcza.

39. Czy do podanej ilości badań należy doliczyć testy na kalibracje i kontrolę?

Ad. 39. Tak, zgodnie z SIWZ.

40.  Prosimy  o  informacje,  które  z  wymienionych  parametrów  Zamawiający  będzie  wykonywał  w
moczu?

Ad. 40. Białko, mocznik, kreatynina, amylaza, wapń, fosfor, glukoza, kwas moczowy.

Dotyczy : „Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych” pkt. 14:
41. Czy  Zamawiający  dopuści  analizator  z  zużyciem  wody  35  litrów  /  godz.  przy  maksymalnym 

obciążeniu, pod warunkiem zaoferowania analizatora o wydajności o 40% wyższej niż minimalna, co
pozwoli  wykonać  statystyczną  dzienną  ilość  badań  bez  konieczności  pracy  przy  maksymalnym
obciążeniu?  
Ad. 41. Nie.

Dotyczy : „Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych” pkt. 18
42. Czy Zamawiający dopuści analizator z pracujący z dedykowanymi do danego analizatora odczynnikami

stanowiącymi w tym układzie system zamknięty przy jednoczesnej możliwości otwarcia większej niż 5
kanałów aplikacyjnych?
Ad. 42. Dopuszcza.

43.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  przesunięcie  terminu  dostawy  aparatu  do  40  dni  od  daty
podpisania umowy?



Ad. 43. Nie, 21 dni zgodnie z SIWZ. 

Ad. 43. Nie. 
44. Czy Zamawiający dopuści analizator główny,  używany nie starszy niż 3 lata po pełnym przeglądzie

serwisowym z udokumentowanym pochodzeniem ?
Ad. 44. Tak. 

45. Czy  Zamawiający  dopuści  multikontrole  i  multikalibratory  w  formie  liofilizatów  wymagających
rekonstytucji , natomiast odczynniki  płynne nie wymagające rekonstytucji , lecz w kilku przypadkach
wymagających aktywacji przed wstawieniem na pokład analizatora  (np:  zmieszanie R1 z R2 )?
Ad. 45. Tak. 

46. Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w systemie odczynnikowym otwartym w którym kanały
dotyczące odczynników firmowych są zablokowane kodem producenta z dodatkowymi  100 kanałami
otwartymi ?
Ad. 46. Dopuszcza. 

47. Czy  Zamawiający  dopuści  odczynniki  produkowane  w  obrębie  koncernu   producenta  lub  na  jego
zlecenie w postaci 3 odrębnych linii produkcyjnych ?
Ad. 47. Dopuszcza. 
48. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie max 5 odczynników  i kalibratorów pochodzących od
innego producenta w nie firmowych opakowaniach,  lecz posiadających  aplikacje na proponowane
analizatory ?

Ad. 48. Dopuszcza. 

Dotyczy formularza cenowego:
49. Zwracamy się z prośbą o sprostowanie tytułu formularza cenowego „odczynniki do badań 

immunochemicznych” na „odczynniki do badań  biochemicznych” zgodnej z nazwą postępowania.
Ad. 49. Tak, Zamawiający zmodyfikował załącznik.
Dotyczy formularza cenowego:

50. Czy Zamawiający wyraża zgodę rozszerzenie tabeli cenowej o niezbędne materiały zużywalne, 
kontrolne oraz kalibratory?
Ad. 50. tak. 
Dotyczy formularza cenowego:

51. Czy Zamawiający wyraża zgodę rozszerzenie tabeli cenowej o czynsz dzierżawny?
Ad. 51. Tak.
Dotyczy poz. 24 tabeli asortymentowej, Załącznik nr 5:

52. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie testu do oznaczania bilirubiny 
bezpośredniej, natomiast wynik dla bilirubiny pośredniej może być automatycznie wyliczony przez 
analizator?
Ad. 52. Tak
Dotyczy SIWZ:

53. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia deklaracji zgodności dot. oferowanych 
odczynników oraz zużywalnych na etapie oferty? Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu 
przedstawienia w ofercie oświadczenia, że dany asortyment posiada deklaracje zgodności oraz  
zobowiązujemy się do przedstawienia ww deklaracji na każde wezwanie Zamawiającego. 
Jeśli nie , prosimy o możliwość dołączenia deklaracji oddzielnie zbindowanych i podpisanych na 1 
stronie.



Ad. 53. Prosimy o dołączenie oddzielnie zbindowanych i podpisanych na 1 stronie. 

Dotyczy SIWZ:
54. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia metodyk dot. oferowanych odczynników na 

etapie oferty? Czy Zamawiający uzna za przedstawienie w ofercie jedynie folderu na oferowany 
analizator ? 
Jeśli nie , prosimy o możliwość dołączenia metodyk odczynnikowych oddzielnie zbindowanych i podpi-
sanych na 1 stronie.

Ad. 54. Może być folder.

     Dotyczy: Załącznik nr 1, Projekt umowy dostawy odczynników, paragraf 3, punkt 1.

55. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający zaakceptuje, aby termin dostaw interwencyjnych był
liczony w dniach roboczych od poniedziałku do piątku?
Ad. 55. Tak.

56. Dotyczy: Załącznik nr 1, Projekt umowy dostawy odczynników, paragraf 7, punkt 1 a):
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 1 a) wzoru umowy na
następujące: Kara umowna za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 0,5% wartości
brutto zamówienia cząstkowego”?
Ad. 56. Nie.

57. Dotyczy: Załącznik nr 1, Projekt umowy dostawy odczynników, paragraf 8, punkt 3.
Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy
postanowienia o następującym brzmieniu: 
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.”
Ad. 57. Tak. Zamawiający zmodyfikował  załącznik nr 1.

58. Dotyczy: Załącznik nr 6, projekt umowy dzierżawy, paragraf 2, punkt 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy?
Ad. 58. Nie.

59. Dotyczy: Załącznik nr 6, projekt umowy dzierżawy, paragraf 2, punkt 5.
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający zaakceptuje, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii
oraz usunięcie awarii był liczony w dniach roboczych od poniedziałku do piątku?
Ad. 59. Tak.

60. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny, pkt
2:
Czy Zamawiający dopuści używany analizator wyprodukowany w 2009 roku?
Ad. 60. Tak, po generalnym przeglądzie.

61. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny, pkt
3:



Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności łącznej min. 750 oznaczeń na godzinę?

Ad. 61. Tak.

62. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny, pkt
15:
Czy  Zamawiający  zaakceptuje  analizator  nieposiadający  modułu  ISE,  gdzie  oznaczenia:  Na,  K,  Cl
odbywają się metodą bezpośrednią na tak zwanych slajdach diagnostycznych? W metodzie tej, slajd pełni
funkcję jednorazowej elektrody niewymagającej obsługi.
Ad. 62.  Tak. 

63. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny, pkt
16:
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści aparat wykonujący badania biochemiczne zarówno
w technice cienkowarstwowego filmu diagnostycznego,  tzw.  „sucha  chemia”  jak  i  w  technice  „mokrej
chemii”? 
Ad. 63. Tak.

64. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny, pkt
18:
Prosimy  o  doprecyzowanie,  czy  niniejszy  warunek  należy  rozumieć,  jako  minimum  5  kanałów
aplikacyjnych?
Ad. 64. Tak.

65. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny, pkt
20:
Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  zaakceptuje  analizator  gotowy  do  pracy,  bez  możliwości
zaprogramowania automatycznego startup i shutdown uruchamianego automatycznie przez analizator w
zaprogramowanym wcześniej czasie? 
Ad.  65.  Jeśli  nie wymaga takiej  obsługi  – dopuszcza.   Jeżeli  jest  wymagana obsługa raz na dobę –
powinne być zaprogramowane przez operatora i wykonywana samoczynnie przez analizator.

66. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator dodatkowy,
pkt 1:
Prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje w pełni automatyczny, wieloparametrowy analizator
biochemiczny, wolnostojący, bez stacji uzdatniania wody?
Ad. 66. Tak.

67. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator dodatkowy,
pkt 4:
Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  zaakceptuje  komputer  sterujący  posiadający  dedykowane
oprogramowanie do obsługi analizatora niepracujące w środowisku Windows?
Ad. 67. Tak.

68. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator dodatkowy,
pkt 8:



Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  dopuści  naczynka  dedykowane  do  poszczególnych
analizatorów?
Ad. 68. Tak.

69. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny i
dodatkowy, pkt 1:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści analizator główny oraz dodatkowy z oprogramowaniem
w języku angielskim?
Ad. 69. Tak.

70. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny i
dodatkowy, pkt 2:
Czy Zamawiający zaakceptuje opracowanie liczbowe i graficzne kontroli jakości na analizatorze głównym,
oraz opracowanie liczbowe na analizatorze dodatkowym?
Ad. 70.  Tak.

71. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny i
dodatkowy, pkt 4:
Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  zaakceptuje  analizator  główny  posiadający  bazę  danych,
wyników  oznaczeń  pacjentów  w  ilości  25 000  rekordów  oraz  analizator  dodatkowy  mający  5 000
rekordów?
Ad. 71. Tak. 

72. Dotyczy: Załącznik nr 5, Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych, Analizator główny i
dodatkowy, pkt 8:
Prosimy  o  doprecyzowanie,  z  jakiego  Laboratoryjnego  Systemu  Informatycznego  korzysta  Państwa
laboratorium? Prosimy o wskazanie dostawcy Laboratoryjnego Systemu informatycznego wraz z danymi
kontaktowymi.
Ad. 72. ATD Software ( www.atd-software.pl ) Krystian Szczygieł 603 37 07 07 

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 6 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 oraz z 2015 r poz. 113 i 349)  Zamawiający postanowił przedłużyć termin
składania i otwarcia ofert z dnia  20.07.2015 r. na  21.07.2015 r.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

 Z poważaniem

http://www.atd-software.pl/

