
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data:27.11.2015    r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na
dostawę   odczynników i  i barwników na potrzeby  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o ul. Baranki 24 – przez okres
24 m-cy.  (Znak sprawy: 5364/2015 )

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:

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z następującym pytaniem w zakresie pakietu
nr III:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki alergii,             w których
alergeny  są  naniesione  na  pasek  testowy  nie  zamknięty  w  kasetce?  Użycie  sformułowania  „testy
kasetkowe” wskazują na testy Polycheck, których cechą charakterystyczną jest umieszczenie pasków
testowych w kasetkach. Opis w SIWZ na chwilę obecną dopuszcza do udziału w postępowaniu tylko
jednego producenta, co jest niezgodne z przepisami Ustawy PZP.
Ad..1. Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki alergii konfekcjonowanych
w ilości większej niż 10 pasków w opakowaniu, np. po 16 sztuk? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę,
prosimy również o umożliwienie przeliczenia ilości opakowań na żądaną przez Zamawiającego ilość
oznaczeń.
Ad. 2.  Dopuszcza.

3.  Zamawiający w załączniku nr  5,  w opisie  dla  pakietu nr  III  wymaga,  aby podać cenę jednego  
alergenu. W jakim celu należy podać ww. cenę? 
W którym miejscu formularza cenowego należy ją wpisać, ponieważ w załączniku   nr 6 Zamawiający 
nie przewidział miejsca w tabeli do tego celu? 
Ad. 3. Zamawiajacy zmodyfikował Załacznik nr 6 i wskazał miejsce w tabeli.
4. Dotyczy: Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet III

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów alergologicznych pakowanych w zestawach po 12 sztuk?

Ad. 4 Tak.
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5. Dotyczy: Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet III

Czy Zamawiający pisząc „test ilościowy” ma na myśli testy zarejestrowane jako ilościowe (metoda ilościowa) z

min. 3 kontrolami, ludzkim IgE w kontrolach i krzywą kalibracyjną wykonywaną indywidualnie do każdego testu,

których wyniki wyrażone są liczbą (stężenie kU/l), a także w klasach 0-6 RAST i dodatkowo graficznie?

Ad. 5. Dopuszcza.

 Z poważaniem


