
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                         Data: 17.01.2017  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dostawę odczynników do koagulologii wraz  z dzierżawą

analizatora  na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 191/2017).

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:

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania  analizatora  fabrycznie  nowego z  min.  2016 roku
(obecny zapis wyklucza analizatory wyprodukowane w 2017 r.)?
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza analizator  fabrycznie nowy z 2016 lub 2017 roku produkcji. 

2. Prosimy o sprecyzowanie określenia parametru 3: „mała ilość czynności konserwacyjnych”?
Jakiekolwiek czynności konserwacyjne wykluczają się wzajemnie z zapisem „aparat musi być
gotowy do pracy 24h/ dobę”.
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza czynności konserwacyjne trwające łącznie do pół  godziny na
24 h/dobę pracy analizatora. 

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje tylko pokrycia kosztów związanych 
z podłączeniem analizatora do systemu, czy oczekuje dostawy jakiegokolwiek sprzętu kompu-
terowego koniecznego do współpracy z siecią informatyczną?
Ad. 3. Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do działajacego w Laboratorium syste-
mu informatycznego ATD Software. 

4. Prosimy o możliwość zaoferowania analizatora bez możliwości szacowania fibrynogenu przy
oznaczeniu PT. Jedyną referencyjną metodą oznaczania fibrynogenu jest metoda Claussa.
Ad. 4.  Analizator musi mieć możliwość oznaczania fibrynogenu metodą Claussa lub  metodą
opartą na pomiarze PT.

5. Prosimy o sprecyzowanie określenia parametru 16: „możliwość wstawienia odczynników na
pokładzie aparatu w opakowaniach (buteleczkach różnej wielkości)”. Czy Zamawiający ocze-
kuje możliwości pracy przy użyciu oryginalnych fiolek odczynników na pokładzie analizatora,
bez konieczności przelewania do fiolek zastępczych?
Ad. 5. Zamawiający dopuszcza mozliwośc pracy przy użyciu fiolek oryginalnych lub zastęp-
czych.

6. Prosimy o doprecyzowanie określenia parametru 18 „ilość odczynników musi być skalkulowa-
na aby przez cały czas trwania umowy odczynniki były dostępne z odpowiednim terminem



ważności”. Czy Zamawiający oczekuje kalkulacji  takiej ilości odczynników, aby ich stabilność
na pokładzie analizatora zapewniała termin przydatności? (z wykluczeniem AT III, które prze-
chowywane będzie z racji małej ilości oznaczeń w lodówce).
Ad. 6. Zamawiający oczekuje aby odczynniki dostarczone do Laboratorium miały odpowiednio
długi termin ważności umożliwiajacy ich wykorzystanie przez czas trwania umowy. Nie dotyczy
terminu trwałości na pokładzie.

7. Prosimy o doprecyzowanie określenia parametru 20: „wygodna obsługa aparatu przez ekran
dotykowy”. Czy Zamawiający oczekuje analizatora z menu w języku polskim?
Ad. 7. Zamawiajacy dopuszcza menu w języku polskim. 

8. Prosimy o dopuszczenie odczynnika do D-dimerów o stabilności 14 dni na pokładzie analiza-
tora (jedna fiolka na ok. 40 oznaczeń).
Ad. 8. Zamawiajacy dopuszcza odczynnik do D-dimerów o stabilności 14 dni na pokładzie
analizatora (jedna fiolka na ok. 40 oznaczeń).

9. Prosimy o możliwość zaoferowania odczynnika do D-dimerów bez certyfikatu FDA – jednocze-
śnie posiadającego europejskie potwierdzenie dopuszczenia do sprzedaży i charakteryzujące-
go się parametrami, które pozwalają w bezpieczny i wiarygodny sposób wykluczać choroby
zatorowo – zakrzepowej.
Ad. 9. Zamawiający  dopuszcza odczynnik do D-dimerów bez certyfikatu FDA, posiadajacy
jednocześnie    europejskie potwierdzenie dopuszczenia do sprzedaży i charakteryzującego
się parametrami, które pozwalają w bezpieczny i wiarygodny sposób wykluczać choroby zato-
rowo – zakrzepowej.

10.Prosimy o wskazanie jaki jest gwarantowany minimalny poziom ilościowy przedmiotu zamó-
wienia, jaki zostanie przez niego zakupiony w ramach zawartej umowy? Określenie odstęp-
stwa od umowy jest niezwykle ważnym aspektem dla potencjalnych Wykonawców dla przygo-
towania i właściwego skalkulowania oferty, co potwierdzają wyroki Krajowej Izby Odwoławczej
(sygn. akt KIO/UZP22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10, KIO 809/14) oraz opinii praw-
nej  pn.  prawo  opcji  w  ustawie  prawo  zamówień  publicznych  –  Informator  UZP nr  4/2011
 str. 16-19 opublikowanego na stronie UZP. Obecnie projekt umowy nie określa  w/w.
Ad. 10. Zamawiający przewiduje minimalny poziom ilościowy przedmiotu zamówienia 

Lp Nazwa badania Ilość Minimalnypoziom ilościowy
przedmiotu zamówienia

1 APTT 12000 10 000

2 PT 25000 20 000

3 Fibrynogen 1000 100

4 D-dimery 6000 5 000

5 AT III 200 100
11. Prosimy o doprecyzowanie zapisów umowy dotyczących reklamacji. Obecnie zapis § 8 ust. 1.

określa czas złożenia reklamacji z tytułu niewłaściwej ilości i jakości dostarczonego towaru na
14 dni od dostawy. Zapis § 8 ust. 2 rozróżnia terminy dla reklamacji ilościowych na maksymal-
nie kolejny dzień po dostawie, dla reklamacji jakościowych na termin ważności odczynników



gwarantowany przez producenta. Ponadto prosimy o dodanie zapisu, że wszystkie reklamacje
powinny mieć formę pisemną.
Ad. 11. Zamawiający modyfikuje zapisy w  § 8 ust. 1 i 2. 

   Z poważaniem

                        


