
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                           Data:  23.08.2017 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego na dostawę  odczynników i  sprzętu  jednorazowego  do  Laboratorium
Mikrobiologicznego na okres 24 miesięcy na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania:
3490/2017).

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 Rozdziału VII pkt. 3b SIWZ:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia świadectwa kontroli jakości wraz
z dostarczoną partią podłoży, w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której
Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru
katalogowego  oraz  nr  LOT?  Dostawy  towaru  są  realizowane  bezpośrednio  z  zagranicy,  więc  nie  ma
możliwości dołączenia wymaganych certyfikatów do dostawy.
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem podania adresu strony.

2. Dotyczy §2 ust. 13.3 wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 48
godzin w dni robocze w zakresie Pakietu nr 1.
Odpowiedź: Tak. Modyfikacja projektu umowy.

3. Dotyczy §2 ust. 13.6 wzoru umowy
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku powtarzającego się 3-krotnego wystąpienia usterki tego samego podzespołu urządzenia –
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu na nowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia trzeciej usterki”.
Odpowiedź: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego dzierżawionego urządzenia na nowe
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia trzeciej usterki.” Modyfikacja projektu umowy.

4. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu stanowiącego  § 3 ust. 3 wzoru umowy
Na mocy Załącznika nr 1, Część I, pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego
2016  r.  ws.  wymagań  zasadniczych  oraz  procedur  oceny  zgodności  wyrobów  medycznych,  wyroby



medyczne do diagnostyki  in  vitro  musza  być  opakowane w sposób uniemożliwiający  pogorszenie  ich
właściwości  na  skutek  warunków  transportu  i  składowania,  z  uwzględnieniem  instrukcji  i  informacji
dostarczanych  przez  wytwórcę.  Stwierdzić  należy,  że  w  przypadku  produktów wyspecyfikowanych  w
pakiecie nr 1 warunki te mogą zostać spełnione wyłącznie przy zachowaniu oryginalnego opakowania
zbiorczego producenta.  Ponadto – powołany przepis  odnosi  się  do warunków przechowywania,  co do
których należy stosować się do instrukcji  producenta.  W przypadku produktów wyspecyfikowanych w
pakiecie nr 1, producent umieścił odpowiednie oznakowanie dot. warunków przechowywania na etykiecie
umieszczonej na opakowaniu zbiorczym, toteż dostarczenie tych produktów bez oryginalnego opakowania
zbiorczego  skutkowałoby  brakiem  wymaganej  przepisami  prawa  informacji  nt.  warunków
przechowywania.
Dodatkowo, stwierdzić również należy, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.,
(Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1127)  w  treści  pkt.  8.4  ppkt.  1  (zdanie  drugie)  Załącznika  nr  1  do  tego
Rozporządzenia wskazuje,  że oznakowanie (etykieta),  opakowanie zewnętrzne lub instrukcja używania
wyrobu  medycznego  do  diagnostyki  in  vitro  importowanego  do  państwa  członkowskiego  w  celu
dystrybucji w państwach członkowskich ma zawierać nazwę i adres autoryzowanego przedstawiciela.
Ze  względu  na  fakt,  że  pojedynczy  wyrób  nie  zawiera  pełnej  nazwy  i  adresu  autoryzowanego
przedstawiciela,  tym  samym  nie  spełnia  powyższych  wymagań  i  nie  może  być  dostarczane  do
użytkowników w sztukach lub opakowaniach innych niż opakowanie handlowe. 
Mając powyższe na uwadze – czy Zamawiający odstąpi od zapisu stanowiącego § 3 ust. 3 wzoru umowy.
Odpowiedź:  Modyfikacja zapisu § 3 ust. 3 projektu umowy.

5. Dotyczy pakietu nr 1
Czy oferowany system ma służyć do monitorowania płynów ustrojowych takich jak: krew i inne sterylne
płyny?  Jeśli  tak,  to  czy  Zamawiający  uwzględni  konieczność  suplementacji  podłoży  w  przypadku
materiałów innych niż krew (ulotka techniczna produktu) i uwzględni w tabeli asortymentowo cenowej
pozycję do zaoferowania suplementu z ilością zdefiniowaną przez zamawiającego? Prosimy o podanie
ilości materiałów innych niż krew aby ująć poprawną ilość suplementu w ofercie.
Odpowiedź: Nie.

6. Dotyczy pakietu nr 1
Czy  zamawiający  rozumie  przez  "system  inhibicji  antybiotyków",  substancje  fizyczne  obecne
w podłożach?
Odpowiedź: Tak.

7. . Dotyczy pakietu nr 1
Czy  zamawiający  rozumie  przez  "system  inhibicji  antybiotyków",  substancje  fizyczne  obecne
w podłożach?
Odpowiedź: Jak powyżej.

8. Dotyczy pakietu nr 1
Czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pozycji 2. podłoży litycznych pozwalających na większy
i szybszy  odzysk organizmów beztlenowych i wewnatrzkomórkowych razem z podłożami beztlenowymi
z inhibitorami antybiotyków do wyboru w trakcie realizowania kontraktu?
Odpowiedź: Nie.



9. Dotyczy pakietu nr 1, załącznik nr 11 pkt 10
W  praktyce  klinicznej,  zarówno  w  Polsce  jak  i  na  świecie  stosowane  zasadniczo  są  dwa  systemy
automatycznego  wykrywania  drobnoustrojów  we  krwi  i  innych  płynach  ustrojowych:  firm  Becton
Dickinson i  BioMerieux.   Na systemy te  składają  się  analizatory do posiewów, odczynniki  (butelki  z
podłożami) i elementy uzupełniające. (np, zestawy do pobrań itp.). 
Oba systemy to systemy zamknięte, tj. nie można do nich stosować butelek innych niż pochodzących od

producenta aparatu.  Systemy te można również rozróżnić po zastosowanym rozwiązaniu technicznym, które
użyte zostało jako warunek dopuszczenia w  pozycji nr   5  parametrów granicznych -  metodzie detekcji -
kolorymetrycznej w aparatach firmy BioMerieux  i  fluorescencyjnej w aparatach firmy Becton Dickinson.   

W  danych  literatury  fachowej  nie  ma  jakichkolwiek  doniesień  mogących  potwierdzić  wyższość
kolorymetrycznej metody detekcji  na fluorescencyjną,  natomiast istnieje szereg publikacji  wskazujących na
fakt,  iż  system  firmy  Becton  Dickinson  (oparty  na  metodzie  fluorescencyjnej)  co  najmniej  dorównuje
systemowi firmy BioMerieux. (Controlled Clinical Laboratory Comparison of Two Supplemented Aerobic and
Anaerobic Media Used in Automated Blood Culture Systems To Detect Bloodstream Infections R. ZIEGLER,1
I.  JOHNSCHER,1  P.  MARTUS,2  D.  LENHARDT,1  AND  H.-M.  JUST1,  JOURNAL  OF  CLINICAL
MICROBIOLOGY, Mar. 1998, p. 657–661).

Jednocześnie można się pokusić o wykazanie wymiernej przewagi aparatów serii Bactec 9000 firmy Becton
Dickinson m.in. w:

 zakresie szybkości detekcji - poczynając od 1993 roku publikowane są prace wskazujące, iż aparaty
Bactec  pozwalają  na szybsze  wykrycie  wzrostu drobnoustrojów niż  aparaty Bact/Alert  (średni  czas
detekcji 18 h vs. 20 h w pracy Wilson et al. Journal of Clinical Microbiology 1993 i późniejsze);

 zakresie potwierdzenia posiewu ujemnego - długość protokołu inkubacji dla aparatu Bactec wynosi 5
dni a dla aparatu Bact/Alert 7 dni (według materiałów producentów);

 zakresie gamy podłóż - system Bactec daje możliwość korzystania z podłóż litycznych, spełniających
kluczową rolę w diagnostyce gorączek niewiadomego pochodzenia (szczególnie u pacjentów w trakcie
antybiotykoterapii,  leczenia  immunosupresyjnego),  gdy  drobnoustroje  są  zamknięte  wewnątrz
elementów morfotycznych krwi i  dochodzi do sepsy bakteriologicznie niemej przy pełnoobjawowej
bakteriemii klinicznej;

 zakresie gamy podłóż - system Bactec daje możliwość korzystania z podłóż selektywnych dla grzybów i
drożdżaków,  szczególnie  polecanych  przy  etiologicznie  mieszanych  sepsach  tzn.  jednoczesnym
występowaniu  bakteriemii  i  fungemii  (należy  zaznaczyć,  iż  dostępność  butelki  selektywnej  nie
wyklucza  możliwości  stosowania  zwykłej  butelki  tlenowej  dla  uzyskania  wzrostu  drobnoustrojów
trudnorosnących i grzybów);

 zakresie inhibicji działania antybiotyków - znacznie wyższa skuteczność żywic zawartych w podłożach
Bactec  w  stosunku  do  węgla  aktywowanego  w  butelkach  Bact/Alert.  W  badaniu  skuteczności
inaktywacji wankomycyny w systemie Bact/Alert odzyskano 21% mikroorganizmów kontrolnych vs.
95% dla Bactec (Flayhart, Borek, Wakefield, Dick, Carroll – Division of Microbiology, Depatment of
Pathology, The John Hopkins Hospital, Baltimore, MD, USA - Ability of BD Bactec Plus Blood Culture
Bottles  versus  BacT/Alert  Fan  Blond  Culture  Bottles  to  Detect  Bacterial  Pathogens  in  Samples
Containing Vancomycin – praca wygłoszona na 105 zjeździe American Society for Microbiology, 2005
rok);

 zakresie  skuteczności  detekcji  -  aparat  Bactec  pozwala  na  ograniczenie  ilości  wyników  fałszywie
ujemnych w stosunku do systemu konkurencyjnego 



(np. porównanie prac Rate of False Negative Blood Cultures in BACTEC 9000 U. Eigner, A. Fahr, P. Shah
(Heidelberg, Frankfurt  am Main, D ECCMID 2003 i H.-G. Klaerner, U. Eschenbach, K. Kamereck, N.
Lehn,  H.  Wagner,  and  T.  Miethke.  Failure  of  an  Automated  Blood  Culture  System  To  Detect
Nonfermentative Gram-Negative Bacteria. J Clin Microbiol 38 (3):1036-1041, 2000.).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego
kolorymetrycznej  metody detekcji  do wczesnego wykrywania  bakterii  i  grzybów w  krwi i  płynach
ustrojowych na zapis: „Kolorymetryczna metoda detekcji lub fluorescencyjna metoda detekcji„

Takie  rozwiązanie  umożliwi  złożenie  oferty  przez  Wykonawców  na  system  oparty  na  metodzie
detekcji innej niż kolorymetrycznej, a mianowicie – fluorescencji.

Odpowiedź: Nie.

10. Dotyczy pakietu nr 1, załącznik nr 11 pkt 16
Czy  Zamawiający  dopuści  aparat  do  pracy  na  stole,  o  innych  wymiarach,  niż  obecnie  wymagane
tj. szer. 62,2 cm, głębokość 86,9 cm, wys. 93,9 cm?
Odpowiedź: Nie.

11. Pytanie pakiet IV
Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile-R)
czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?
Odpowiedź: Sterylnych radiacyjnie – Nie.

Czy dopuszcza wyroby aseptyczne – Tak.
Sterylizowane gazowo – Tak.

12. Pytanie pakiet IV poz. 1-6
Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza
niższą klasę I ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga,  aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej  Klasy IIa i  nie
dopuszcza niższej klasy I .

13. Pakiet IV 
Poz. 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje sterylną pałeczkę drewnianą z końcówką bawełnianą, spełniającą

pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje sterylną pałeczkę plastikową z końcówką wiskozową, spełniającą

pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Poz.  5  -  Czy  Zamawiający  zaakceptuje  wymazówkę  o  długości  aplikatora  16,5  cm  (tj.  korek  +

wymazówka), spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie.



Poz.  6  -  Czy  Zamawiający  zaakceptuje  wymazówkę  o  długości  aplikatora  15,5  cm  (tj.  korek  +

wymazówka, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Poz. 8, 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje ezy pakowane po 5 sztuk lub 20 sztuk?

Odpowiedź: Tak.

Poz.  8,  9  -  Czy  Zamawiające  zaakceptuje  ezy  posiadające  deklarację  pojemności  wystawioną  przez

producenta?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 11 - Czy Zamawiający zaakceptuje sterylne końcówki żółte o poj. 5-200 µl pakowane po 5 szt. bądź

pakowane w rakach po 96 sztuk?

Odpowiedź: Tak. Pakowane po 96 sztuk.

Poz. 12 - Czy Zamawiający zaakceptuje sterylne końcówki niebieskie o poj. 100-1000 µl pakowane po 5

szt. bądź pakowane w rakach po 96 sztuk?

Odpowiedź: Tak. Pakowane po 96 sztuk.

14. Pakiet IV 
Poz. 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje testy pakowane po 25 ozn. oferując 5 takich opakowań?

Odpowiedź: Tak.

15. Prosimy o odpowiedź na pytania do umowy (zał. nr 5)

a) §  2  ust.  13  pkt  6  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  postanowienia  umownego
na:  ,,W przypadku  powtarzającego  się  3-krotnego  wystąpienia  usterki  tego  samego  podzespołu
urządzenia – Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego dzierżawionego urządzenia na inne
sprawne  o  nie  gorszych  parametrach  w  terminie  do  5  dni  roboczych  od  dnia  zgłoszenia  trzeciej
usterki.”? 

Odpowiedź:  „Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wymiany  wadliwego  dzierżawionego  urządzenia  na
nowe w terminie  do  3  dni  roboczych  od dnia  zgłoszenia  trzeciej  usterki.”  Modyfikacja  projektu
umowy.

b) § 3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej (pdf) na
wskazany  przez  Zamawiającego  adres  email  lub  za  pośrednictwem  poczty  na  adres  siedziby
Zamawiającego?
Uzasadnienie:  Wykonawca prosi o stosowną modyfikację postanowienia ze względu na wewnętrzne
zmiany procedur korporacyjnych Wykonawcy, zgodnie z którymi faktury nie będą już dołączane do



paczki  z  zamówieniem.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wystawienia  faktury  w  dniu  realizacji
zamówienia oraz zobowiązuje się dołączyć do paczki z towarem specyfikację wysyłką uwzględniającą
zamówiony asortyment. 

Odpowiedź: Nie.

c) § 7 ust. 3 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? 

Odpowiedź: Nie.

d) § 7 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%? 

Odpowiedź: Nie.

e) § 7 ust. 3 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%? 

Odpowiedź: Nie.

f) §  7  ust.  3  lit.  d  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  postanowienia  umownego  na:
„w wysokości  3% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.”? 

Odpowiedź: Nie.

g) §  7  ust.  4  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  postanowienia  umownego  na:
,,Okolicznościami,  za  które  odpowiada  Wykonawca  w  rozumieniu  §  7  ust.  3  pkt  d)  umowy  jest
dostarczenie  w  partii  przedmiotu  umowy nie  spełniającego  ogólnych  warunków jakościowych,  lub
dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy lub nie spełniającego celu użytkowego albo zagrażającego
zdrowiu,  bezpieczeństwu  i  życiu  pacjenta.  Wówczas  Zamawiający  ma  prawo wyboru  skorzystania
z uprawnień:  każdorazowo  odstąpić  od  umowy  w  trybie  natychmiastowym  lub  żądać  wymiany
wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy w terminie 5 dni roboczych od wezwania.”? 

Odpowiedź: (…) wymiany wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy w terminie 3 dni roboczych
od wezwania.” Modyfikacja projektu umowy.

h) §  7  ust.  5  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  postanowienia  umownego
na: ,,W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  wobec  Zamawiającego kary  umownej  w wysokości  10  %
iloczynu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1 umowy a czasem trwania umowy o którym
mowa w § 12 ust. 1.”? 

Odpowiedź: Nie.

i) §  7  ust.  6  –  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  postanowienia  umownego
na: ,,W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w § 2 ust. 13 pkt. 3)- 6)
umowy,  niezależnie  od  uprawnienia  Zamawiającego  w  zakresie  prawa  naliczenia  kar  umownych
określonych w ust. 3 pkt. b), Zamawiającemu po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy przysługuje
prawo zlecenia zastępczego wykonania prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy który to koszt
zobowiązany jest zwrócić w terminie 30 dni.”?

Uzasadnienie:  Wykonawca  prosi  o  modyfikację  postanowienia  pod  kątem  ew.  odpowiedzialności.
Wykonawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie może ponosić ryzyka za
działania Strony, stosunku prawnego w którym nie uczestniczy. 



Odpowiedź:  Zobowiązanie  określone w § 2  ust.  13  pkt.  3)-  6)  umowy dotyczy Pakietu  1-3 gdzie
przedmiotem zamówienia jest również dzierżawa. Modyfikacja projektu umowy. 

j) § 8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych? 

Odpowiedź: Nie.

k) § 8 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Nie.


