
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                         Data: 03.03.2017  r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawę odczynników do  badań  hematologicznych  wraz   z

dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy na potrzeby  „Pro Medica” w  Ełku Sp. z o. o.  (Znak

postępowania: 1048/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz.

2164 ze zm.,)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  następujące

pytania:

Dotyczy SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, Tabela: Wymagane 
parametry:

1.      Punkt  nr  1: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  analizatora  28-parametrowego,  z
podajnikiem na 20 próbek, z możliwością płynnego dokładania próbek  w trakcie pracy?

Ad. 1. Tak.

2.      Punkt  6: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  analizatora głównego o wydajności  70
oznaczeń na godzinę oraz analizatora pomocniczego o wydajności 60 oznaczeń na godzinę?

Ad. 2. Tak. 

3.      Punkt  8: Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  parametr  służący  do  oceny  niedojrzałych  komórek  był
parametrem diagnostycznym, wysyłanym do LIS?

Ad. 3. Tak. 

4.      Punkt  10: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę,  aby opakowania odczynników zawierających materiały
niebezpieczne opatrzone były piktogramami zagrożeń, które są zgodne z  Globalnie Zharmonizowanym
Systemem  Klasyfikacji  
i Oznakowania Chemikaliów?

Ad. 4. Tak 

5.      Punkt 23:  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego,
której ważność jest krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale
skalkulowana  jest  w  ilości  uwzględniającej  zarówno  ważność  jak  i  ilość  wymaganą  przez
Zamawiającego? 



Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego punktu oraz zapisu zawartego w Załączniku nr 5a
do SIWZ – Projekt umowy w §5 ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Termin przydatności odczynników minimum 6 miesięcy od zamówienia, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla
której termin ważności wynosi do 3 miesięcy, w przypadku gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu
dostaw materiału kontrolnego dostępnego na stronie www....................pl?”

 

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest
zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, gdyż skalkulowana jest w ilości
uwzględniającej zarówno ważność jak i  ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku
dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Ad.5. Tak, modyfikacja umowy. 

   Z poważaniem

                        


