
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data: 30.11.2015    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:

1. Pytanie 1

Wnosimy o wyłączenie z Pakietu I pozycji 13-22 (odczynniki do badań serologicznych)  i utworzenie z nich

osobnego zadania. Powyższe uzasadniamy faktem, iż cały asortyment wymieniony w Pakiecie nr I jest dostępny

tylko u jednego wykonawcy, co jest sprzeczne z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ponadto wymaganie zaoferowania odczynników w zakresie Pakietu nr I jest także sprzeczne z ustawą z

dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi

zmianami).

Cyt.  „Art.  15.  1.Czynem nieuczciwej  konkurencji  jest  utrudnianie  innym przedsiębiorcom dostępu do  rynku,  w

szczególności przez: 

1)  sprzedaż  towarów lub  usług  poniżej  kosztów ich  wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich  odprzedaż  poniżej

kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców; 

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów

lub usług od innych przedsiębiorców; 

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów; 

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży; 

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego
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6)  przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru

lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Przedmiot zamówienia winien zostać opisany zgodnie z art. 29 i art. 7 ustawy Pzp nie ograniczając dostępu do

zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Wymieniony asortyment w Pakiecie nr I posiada inny kod PKWiU niż odczynniki do serologii, zatem

odczynniki do serologii nie powinny znajdować się w Pakiecie nr I, tylko być wyodrębnione do osobnego pakietu

zgodnie z  właściwym kodem CPV lub PKWiU wspólnego słownika zamówień  ( UZP –Warszawa ul Szucha 2/4 ). 

Zamawiający wymagając zaoferowania w jednym Pakiecie odczynników do analityki  ogólnej,  do

badań hematologicznych i innych w połączeniu z odczynnikami do badań serologicznych ewidentnie zadedykował

postępowanie  przetargowe  w  zakresie  wskazanego  pakietu  jednemu  wykonawcy,  który  nie  dbając  o

konkurencyjność sam decyduje za jaką kwotę ma sprzedać wskazany asortyment Zamawiającemu,

Przedmiot zamówienia winien zostać tak opisany (odczynniki do badan serologicznych mogą na

rynku polskim zaoferować 4 firmy) nie ograniczając dostępu do zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej

konkurencji.

Ponadto Zamawiający winien wydatkować środki publiczne w sposób celowy i oszczędny zgodnie z art. 44 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a określenie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 1 przez

Zamawiającego nie gwarantuje uzyskanie korzystnych ekonomicznie ofert.

Wnosimy jak na wstępie.   

Ad. 1 . Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie 2

Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  w  poz.  22  –  krwinki   do  układu  AB0  gotowe  do  użycia  do

stosowania do badań metodą szkiełkową i probówkową zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

wytycznymi IHiT?

Ad. 2. Zamawiający wymaga krwinek 10% gotowych do uzycia.

Pytanie 3

Do jakiej mikrometody (jakiego producenta) Zamawiający będzie stosował odczynnik w poz. 19 – standard

anty-D i czy Zamawiający podsiada zgodę producenta posiadanej mikrometody na użycie odczynników innej firmy

niż producenta mikrometody zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010r, o wyrobach medycznych?

Ad. 3. Standard anty D będzie służył do codziennej kontroli. Przedmiotem zamówienia są odczynniki serologiczne a

nie mikrometoda.



Pytanie 4 

Jeżeli Zamawiający nie posiada zgody producenta mikrometody na użycie odczynników pochodzących od

innego producenta wnioskujemy o wykreślenie odczynnika z poz. 19 Pakietu nr I – standard anty-D 

Ad. 4. Standard anty D będzie służył do codziennej kontroli. Przedmiotem zamówienia są odczynniki serologiczne a

nie mikrometoda.

Pytanie 5

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  podpisanie  wraz  z  umową  harmonogramu  dostaw  na  wskazane  pozycje

asortymentowe (krwinki, poz. 22 Pakiet nr I), który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem

na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego ?

Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści:  „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z

wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się

przedłożyć Wykonawca”.

Uzasadnienie:

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o

odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania

wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych

do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach 

comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. 

Zgodnie z powyższym niemożliwym jest pobór krwi częściej niż powyżej wskazano ponieważ  może skutkować

utrata  zdrowia  przez  dawcę .  Proponowany harmonogram uwzględnia  normy prawne oraz  specyfikę  poboru  i

produkcji  a  zarazem  spełnia  potrzeby  laboratorium.  Szpitale  często  stosują  zamówienia  stałe  na  rok  co

niepodważalnie zapewnia stałość dostaw krwinek do badań .

Ad. 5. Tak.

Pytanie 6

Wnioskujemy o odstąpienie od wymagania w Pakiecie nr I „standard anty-D mikro, dolichotest posiadające

certyfikaty CE z numerem jednostki notyfikowanej

Swoboda przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej to podstawa wspólnego rynku

europejskiego. Utrudnieniem dla wymiany handlowej mogą być jednak odmienne wymagania techniczne wobec

wyrobów, stosowane w poszczególnych państwach członkowskich. Metodą eliminacji tego typu barier w przepływie 



towarów  jest  ujednolicanie  (harmonizacja)  przepisów,  tak  aby  były  one  jednakowe  na  całym  obszarze  Unii

Europejskiej. Odbywa się to poprzez dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek wydania w

określonym terminie własnych przepisów krajowych wprowadzających w życie treść dyrektyw. 

Po 1985 roku wprowadzono w Unii Europejskiej tzw. Nowe Podejście do harmonizacji  przepisów technicznych,

które  ułatwia  i  przyspiesza  ujednolicanie  różnorodnych  krajowych  uregulowań  w  dziedzinie  bezpieczeństwa

wyrobów  przemysłowych.  Dyrektywy  Nowego  Podejścia  zawierają  tylko  zasadnicze  wymagania  związane  z

bezpieczeństwem, zdrowiem, ochroną konsumenta i ochroną środowiska. Pozostałe szczegóły techniczne zawarte

są w odpowiednich, zharmonizowanych normach europejskich (EN). 

Każda  z  dyrektyw  Nowego  Podejścia  nakłada  obowiązek  umieszczenia  na  podlegających  jej  wyrobach

oznakowania „CE”.

Obowiązek spełnienia wymagań wynikających z dyrektyw ciąży na producencie danego wyrobu. W szczególności

musi on samodzielnie ocenić, czy jego wyrób podlega danej dyrektywie. Następnie producent musi wyprodukować

wyrób  zgodnie  z  odpowiednimi  wymaganiami  dyrektywy  i  normami  zharmonizowanymi  oraz  poddać  go

odpowiedniej procedurze oceny zgodności. Jeśli  konkretna dyrektywa dla danego typu wyrobu wymaga udziału

jednostki certyfikującej (tzw. jednostki 

notyfikowanej), należy wybrać taką jednostkę i uzyskać od niej odpowiedni certyfikat. Po wypełnieniu wszystkich

przewidzianych  w  danej  dyrektywie  procedur  producent  zawsze  samodzielnie  i  na  własną  odpowiedzialność

umieszcza na wyrobie oznakowanie „CE”.

Informujemy,  iż  oferowane  odczynniki  zostały  zgłoszone  do  Urzędu  Rejestracji,  który  sprawuje  piecze  nad

prawidłowym obrotem towarami medycznymi na terenie RP, która należy do UE, jako nie klasyfikowane w wykazie

A lub B. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada

2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  (Dz. U. Nr 251 poz.

2515 ze zm.) Urząd Rejestracji po weryfikacji wniosku i oceny zgodności z zastosowaniem określonych procedur

dokonuje wpisu wyrobu medycznego. Ponadto wskazać należy, iż deklaracja zgodności jest procedurą, w której

wytwórca  lub  autoryzowany  przedstawiciel  zapewnia  i  deklaruje,  że  wyrób,  dla  którego  została  wystawiona

deklaracja spełnia wymagania ustawy i wytycznych dyrektywy 98/79/WE.

Na  podstawie  decyzji  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  nr  UR.DNB.461.0002.2015.KS.3  oraz

UR.DNB.461.0002.2015.KS.4 : ” Dolichotest powinien być zakwalifikowany jaki inny niż z wykazu A i z wykazu B, a

jego ocena zgodności nie musi być przeprowadzana przy udziale jednostki notyfikowanej i może znajdować się w

obrocie na terytorium Polski” Tym samym we wskazanym piśmie dolichotest oferowany przez producenta RCKiK 



Katowice został blednie zakwalifikowany do wykazu A. 

Na  podstawie  decyzji  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  nr  UR.D.WM.DNB.75.2014:  „ocena  zgodności  odczynnika

standard anty-D do mikrometody nie musi być przeprowadzana przy udziale jednostki notyfikowanej”

Wskazane  wymaganie  świadczy  o  dedykowaniu  poprzez  wygórowane,  niezgodne  z  obowiązującym  prawem

wymagania  dotyczące  wskazanych  odczynników  jednemu  wykonawcy,  co  zaprzecza  idei  postępowania

przetargowego

Zgodnie z  Pzp osoby upoważnione z działu  zamówień publicznych powinny nadzorować postępowanie w taki

sposób, aby nie ograniczono dostępu do rynku, a przetarg  prowadzono bezstronnie, z poszanowaniem

 norm prawnych i decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od tego wymogu. Zamawiający może żądać zaświadczeń

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 paragraf 6.1 p 2 w sprawie rodzajów oraz

form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pytanie 7 

Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego wymagań w Pakiecie nr I tj.” poz. 15-18 – minimalne miano

przeciwciał 1:256, poz. 13-14 – minimalne miano przeciwciał 1:125” na zgodnie z  obowiązującymi zawartymi w

aktualnych wytycznych IHiT w Warszawie i zatwierdzonymi przez właściwe dla siedziby Zamawiającego RCKiK

Ad. 7. Zgodnie z SIWZ z uwagi na rodzaj pacjentów dla których wykonywane są badania serologiczne.

8. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z następującym pytaniem w

zakresie pakietu nr IV:
Zamawiający określił parametry testu w poz. 2 jako pakietu nr IV jako: "czułość 100 %,
swoistość min. 95 %".
Wobec faktu ich giardioza jest chorobą pasożytniczą, testy do) jej wykrywania mają
charakter przesiewowy, a ich czułość jest oznaczana względem metody referencyjnej.
Dotychczas było nią badanie mikroskopowe polegające na analizie preparatów kału.
Wobec wprowadzenia metod detekcji Giardia w oparciu o amplifikację kwasów
nukleinowych, zasadnym jest porównywanie szybkich testów do metod opartych o PCR,
których czułość jest znaczenie większa niż analiza mikroskopowa. Wobec tego, w chwili
obecnej testy których czułość określono za pomocą analizy mikroskopowej nie mogą być
wiarygodnie uznane za posiadające 100% czułość,
Czy w związku z powyższym, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego
testu o realnej czułości >99%) (odznaczającego się pon'adto swoistością wyższą niż w
specyfikacji)?



Ad. 8 . Dopuszcza.

 Z poważaniem


