
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                            Data: 24.07.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  odczynników do badań immunochemicznych wraz

z  dzierżawą  2  analizatorów na okres  24  miesięcy  na   potrzeby  „  Pro-Medica”w Ełku  Sp.  z  o.o.   (  Znak

Postępowania: 3195/2017)

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.    Dotyczy pkt. 29 parametów granicznych
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu ważności odczynników z 6 m-cy na min. 4 m-ce.
Ad.1. Zgoda tylko w przypadku oznaczeń : TSH; Troponina; BNP; HCV; HbsAg; PSA. Pozostałe ważnośc 6
miesięcy od daty dostarczenia. 

2.    Dotyczy pkt. 4 par. 2 projektu umowy
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostawy analizatorów z 14 dni na min. 21. Uzasadnienie: Oferent
nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest
z zagranicy.
Ad. 2.  Zgodnie z SIWZ  tj, 14 dni.  

3.   Dotyczy pkt. 11 par. 2 projektu umowy
Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.
Ad. 3. Ok. 80%. 

4.   Dotyczy pkt. 6 par. 3 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?
Uzasadnienie:  Oferent  nie  posiada  magazynu  oraz  nie  prowadzi  produkcji  na  terenie  Polski.  Przedmiot
zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura
w  Warszawie.  Do  każdorazowej  dostawy  dołączony  jest  list  przewozowy  zawierający  szczegółowy  wykaz
zamówionego asortymentu.
Ad. 4. Tak. 

5.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do pkt. 1.3 par. 10 projektu umowy następujacych punktów:
„- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)



- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony 
zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu
produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne
dla Zamawiającego.
Strony  dopuszczają  zmianę cen  jednostkowych  preparatów objętych  umowa w przypadku zmiany wielkości
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności  w stosunku do ceny
objętej umową.
Ad. 5. Nie. 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ
6.    Opis przedmiotu zamówienia. Parametry graniczne dla analizatora immunochemicznego.

Pytanie nr 6 - Dotyczy Pkt. 5 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie odczynnika do oznaczania Troponiny w czasie 15 minut. Proponowany
przez naszą firmę odczynnik ma odrobinę dłuższy czas oznaczania , jednakże nie wykazuje fałszywie dodatnich
wyników np.  w przypadku chorób nerek, przez co oznaczenie jest dokładniejsze i skraca czas na postawienie
właściwej diagnozy przez lekarzy. Kolejne oznaczenie i tak musi zostać wykonane najwcześniej po godzinie lub
po  3  godzinach  więc  kilka  minut  dłuższego  ale  zarazem bardziej  wiarygodnego  pomiaru  nie  powinno  być
wyznacznikiem przy  parametrze  ratującym życie,  jakim  jest  Troponina.  Ponadto  zgodnie  z  obowiązującymi
wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego czas na wydanie wyniku Troponiny nie może przekraczać
1 godziny. Dodatkowo w poprzednim postępowaniu zapis dotyczący Troponiny dopuszczał czas jej oznaczania
do 15 minut.
Ad. 6. Dopuszcza. 

7.    Pytanie nr 7 - Dotyczy Pkt 13
Zwracamy  się  z  prośbą  o  możliwość  zaoferowania  analizatora  zarówno  podstawowego  jak  back-up
umożliwiającego wykonanie do 100 badań na godzinę. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający planuje wykonać
76 000  oznaczeń przez  okres  dwóch lat.  W ciągu  jednego  roku  jest  to  36 000  oznaczeń  na  dwa  aparaty.
Przyjmując, że aparaty będą pracowały 7 dni w tygodniu, analizatory (zarówno podstawowy jak i back-up) będą
oznaczać średnio niespełna 99 badań w ciągu jednego dnia. Z zapisów SIWZ wynika, że Zamawiający chce
wykonywać ok. 20% badań na aparacie zapasowym. W związku z powyższym na paracie głównym Zamawiający
zamierza wykonywać  niespełna 80 badań na dzień. Analizator, który chcemy zaoferować ma wydajność do 100
oznaczeń / godzinę, więc Zamawiający byłby w stanie wszystkie oznaczenia z jednego dnia wykonać w ciągu
jednej godziny. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że analizatory które obecnie pracują w Państwa laboratorium i
te, które są obecnie wymagane w przetargu, nie mają możliwości wymiany odczynników w trakcie pracy bez
konieczności zatrzymywania, co znacznie wydłuża czas wydania kompletu wyników pacjenta. 
Analizatory, które chcemy zaoferować taką możliwość posiadają. Dopuszczenie aparatów z wydajnością jaką
proponujemy  na  pewno  wpłynie  na  niższą  wartość  oferty.  Nie  widzimy  więc  ani  merytorycznego  ani
ekonomicznego uzasadnienia, żeby Zamawiający wymagał zaoferowania analizatora o tak dużej wydajności. 
Ad. 7. Zgodnie z SIWZ – analizator główny nie mniej niż 150 ozn. / godz. 

8.    Pytanie nr 8 - Dotyczy Pkt. 14
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania, w którym krzywe kalibracyjne są wprowadzane do aparatu
przez  serwis  techniczny  podczas  instalacji  analizatora  i  późniejszym  okresie  nie  ma  konieczności  ich
dodatkowego wpisywania, a aparat sam rozpoznaje krzywą kalibracyjną dla danego odczynnika. 
Ad. 8. Dopuszcza. 

9.    Pytanie nr 4 - Dotyczy Pkt. 22 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie naszego rozwiązania zabezpieczenia odczynników przed parowaniem.
Jest  to  zabezpieczenie  w  postaci  specjalnych  nakładek  uniemożliwiających  parowanie  odczynnika  bez
konieczności ciągłego otwierania i zamykania odczynników przez aparat.



Ad. 9. Dopuszcza. 

10.  Pytanie nr 5 - Dotyczy Pkt. 31 
Prosimy o doprecyzowanie,  czy  Zamawiający wymaga dostarczenia  odczynników w ilości  dostosowanej  do
terminów  trwałości  odczynnika  po  otwarciu  –  są  to  terminy,  przy  których  producenci  gwarantują  jakość
odczynników  a  po  ich  upływie  odczynnik  traci  gwarancję,  więc  każdy  oferent  powinien  zaoferować  ilość
opakowań  zgodną  z  terminem  trwałości  po  otwarciu,  zgodnie  z  zapisami  producenta  testu  zawartymi  w
instrukcjach odczynnikowych.
Ad. 10. Termin wazności zgodny z instrukcją odczynnika. 

11) Prosimy o przesłanie dokumentacji koniecznej do złożenia oferty w wersji edytowalnej

Ad. 11. Zamawiający  przesyła dokumenty e mailem. 

12) Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie używanego analizatora głównego, po gruntownym 
przeglądzie i z pełną gwarancją w czasie trwania umowy oraz nowego analizatora pomocniczego.
Ad. 12. Dopuszcza.
13)  Prosimy o wyjaśnienie czy podane zasady przeprowadzania kontroli należy rozumieć jako 500, 2000, 
10000 badań w skali roku czy 24 miesięcy?
Ad. 13.    24 miesięce. 
14)  Prosimy o wyjaśnienie czy kalkulując liczbę opakowań odczynników należy opierać się na  zapisach w 
metodykach odnoszących się do przechowywania odczynników w zalecanych przez producenta warunkach? 
Ad. 14.  Tak. 
15) Prosimy o zgodę na zaoferowanie dla oznaczenia przeciwciał anty-HIV  testu HIV 4 gen.,  co pozwoli na 
znaczące skrócenie tzw. okienka serologicznego i bardziej wiarygodną diagnostykę zakażenia wirusem 
HIV.   Test HIV 4 gen. jest powszechnie stosowany i  zawiera w sobie już możliwość oznaczania przeciwciał  
anty-HIV. 
Ad. 15. Dopuszcza. 
16. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych 
wskazaniach diagnostycznych  prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test 
b-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker  chorób trofoblastu oraz nowotworów 
produkujących HCG?
Ad. 16. Dopuszcza odczynnik b-HCG dla różnych wskazań diagnostycznych. 
17 )Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny hs, 
zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-
godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?
Ad. 17. Tak. 
18)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na BNP lub NT-proBNP?  Zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.
Ad. 18. Tak. 
19.). Prosimy o wyrażenia zgody na zaoferowanie testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form 
hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi Vit. D.
Ad. 19.  Dopuszcza. 

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
20) Par 3 ust. 12 pkt 3)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie przeszkoli'' na ,,przeszkoli w 
ramach czynszu dzierżawnego’’?
Ad. 20. Tak. Modyfikacja umowy. 
21)  Par. 3 ust. 13 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny serwis gwarancyjny'' na 
,,serwis gwarancyjny w ramach czynszu dzierżawnego''?
Ad. 21. Tak. Modyfikacja umowy. 



22)  Par. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od 
daty wystawienia faktury?
Ad. 22. Nie. 
23)  Par. 7 ust. 2 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru 
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. 
niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu 
odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej
 wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości 
dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

     Ad. 23)  Nie. 
24) Par. 7 ust. 1 i par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Ad. 24. Nie. 
25) Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej.
Ad. 25. Nie. 

                        Z poważaniem:


