
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /18                             Data: 02.07.2018 r.

Dotyczy  :  Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników biochemicznych wraz z  dzierżawą
2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. . (Znak postępowania: 2770/2018).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.,)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy wymaganych parametrów analizatora głównego – załącznik nr 1 do SIWZ II. Wymagane
parametry/warunek Analizator główny pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści analizator bez podajnika próbek? Oferowany analizator posiada 6 statywów
próbkowych  po  10  miejsc,  które  w  zupełności  wystarczą  do  rutynowej  pracy  analizatora.  Po
zakończonych  badaniach  w statywie  użytkownik  może dostawić  kolejny  statyw w miejsce statywu
z wykonanymi badaniami.

Odpowiedź : Nie.

2. Dotyczy wymaganych parametrów analizatora głównego – załącznik nr 1 do SIWZ II. Wymagane
parametry/warunek Analizator główny pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością ciągłego doładowywania próbek w trakcie pracy
analizatora z funkcją pauzy. Funkcja ta nie powoduje żadnych strat odczynnikowych i jest podyktowana
tylko bezpieczeństwem użytkownika.

Odpowiedź : Tak. 

3. Dotyczy wymaganych parametrów analizatora głównego – załącznik nr 1 do SIWZ II. Wymagane
parametry/warunek Analizator główny pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści 1 odczynnik – do oznaczeń mleczanów, który wymaga rekonstytucji przed
wstawieniem na pokład analizatora. Ze względu na niewielką ilość oznaczeń w okresie umownym,
proces ten nie będzie uciążliwy a jednocześnie spowoduje wydłużenie trwałości odczynnika.



Odpowiedź : Tak. 

4. Dotyczy wymaganych parametrów analizatora głównego – załącznik nr 1 do SIWZ II. Wymagane
parametry/warunek Analizator główny pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości ustawiania wstępnego rozcieńczenia próbek ale
z automatycznym  rozcieńczeniem  po  przekroczeniu  liniowości?  Pragniemy  zauważyć,  iż  próbki
wymagające wstępnego rozcieńczenia zdarzają się niezmiernie rzadko i brak takiej funkcji nie wpłynie
na pogorszenie komfortu pracy z aparatem. Najważniejszą funkcją w naszej ocenie jest automatyczne
rozcieńczenie po przekroczeniu liniowości metody i taką funkcję nasz aparat posiada.  

Odpowiedź : Tak. 

5. Dotyczy wymaganych parametrów analizatora głównego – załącznik nr 1 do SIWZ III. Wymagane
parametry/warunek Analizator dodatkowy pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści analizator dodatkowy nie starszy niż 2014 r. po kompleksowym przeglądzie
technicznym?

Odpowiedź : Tak. 

6. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy par. 2 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy,  zainstalowania oraz uruchomienia
celem wykazania prawidłowego funkcjonowania urządzenia w terminie do 30 dni od daty zawarcia
umowy?

Odpowiedź :Tak, ale nie później niż do dnia 05.08.2018 r. Modyfikacja Projektu umowy Załącznik nr 5 

7. Dotyczy Wykazu oświadczeń pkt. VIII ppkt. 1

Czy nie zaszła pomyłka pisarska w zakresie przekazania oświadczenia wskazanego w zał. nr 3 do
SIWZ?  Wskazane  jest,  iż  powyższe  oświadczenie  Wykonawca  przekazuje  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej. Jednocześnie brak jest wskazanego adresu, na który należałoby przesłać
oświadczenie.

Odpowiedź : Omyłka pisarska – Modyfikacja SIWZ. 

8. Dotyczy Wykazu oświadczeń pkt. VIII ppkt. 5 – dokumenty na wezwanie

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dokumentów wymaganych na wezwanie tj.  Katalogi lub ich
strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki  informacyjne producenta lub
karty produktu poświadczające skład oraz inne dane identyfikujące produkt) w formie elektronicznej tj.
na  płyci  CD? W przypadku  konieczności  dostarczenia  w/w dokumentów w formie  papierowej  czy
Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za
zgodność z oryginałem będzie tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?



Odpowiedź : Tak. 

9. Dotyczy załączników do SIWZ 

Na stronie internetowej Zamawiającego załącznik do SIWZ zostały zamieszczone w formie plików pdf.
Czy Zamawiający udostępni na stronie internetowej załączniki w formie edytowalnej?

Odpowiedź :Nie. Na indywidualny wniosek np. w formie e – mail. 

10. SIWZ rozdz.  VI  1.2.2  Czy  Zamawiający  wyraża zgodę  aby  katalogi  /  ulotki  zostały  załączone  na
wezwanie na CD lub w wersji papierowej zbindowanej osobno i podpisane tylko na pierwszej stronie? 

Odpowiedź : Tak. 

11. SIWZ rozdz. VIII 1  - czy nie nastąpiła pomyłka – czy oświadczenie nr 3 nie powinno być dołączone do
oferty?  Jeżeli  nie  to  prosimy  o  podanie  danych  (np.  adres  email)  na  który  ma  być  wysłane
oświadczenie.

Odpowiedź : Omyłka pisarska. Modyfikacja SIWZ. 

12. SIWZ rozdz. XII 4 – czy do oferty należy załączyć oświadczenie  - załącznik nr 4 ? 

Odpowiedź : Omyłka pisarska. Modyfikacja SIWZ. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z zapisem ”Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy
biochemiczny  analizator  z  podajnikiem  próbek”  i  wymogiem  „możliwości  ciągłego  doładowywania
w trakcie  pracy”  Zamawiający  wymaga,  aby  analizator  był  wyposażony  w  automatyczny  podajnik
próbek  
z  możliwością  wstawiania  próbek  w  dedykowanych  statywach  w  dowolnym  momencie  pracy
analizatora.

Odpowiedź : Tak. 

14. Prosimy o doprecyzowanie minimalnej wydajności dla testów fotometrycznych i minimalnej wydajności
ISE dla analizatora głównego.

Odpowiedź : Wydajność minimum 400 oznaczeń na godzinę z ISE. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że analizator wykonujący oznaczenia w surowicy, osoczu, moczu i innych
płynach o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy spełnia wymagania Zamawiającego
odnośnie możliwości wykonywania badań.

Odpowiedź : Tak. 

16. Czy  w  związku  z  zapisem  „Minimum  35  pozycji  odczynnikowych  na  pokładzie  analizatora”
Zamawiający  wymaga,  aby  na  pokładzie  analizatora  możliwe  było  jednoczesne  umieszczenie
minimum  35  zestawów  odczynników  biochemicznych  w  karuzeli  odczynnikowej,  do  wykonania
minimum 35 oznaczeń.? 



Odpowiedź : Dopuszcza ale nie wymaga.

17. Czy  Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  „Wykonanie  badań  w  trybie  STAT  –  możliwość
zdefiniowania statusu STAT dla każdej dowolnej pozycji probówkowej”, jeśli próbki pilne w oferowanym
analizatorze można umieszczać w dedykowanej chłodzonej karuzeli STAT z możliwością identyfikacji
próbek za pomocą kodów kreskowych lub w podajniku próbek w statywach przeznaczonych dla próbek
pilnych?

Odpowiedź : Dopuszcza ale nie wymaga.

18. Czy w związku z różną liczbą wykonywanych oznaczeń elektrolitów – Na, K i Cl Zamawiający wymaga,
aby  moduł  ISE  do  oznaczania  elektrolitów  posiadał  możliwość  wymiany  pojedynczych  elektrod
stosownie do ich rzeczywistego zużycia?

Odpowiedź : Tak. 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5 odczynników (CK, CKMB, UIBC, lipaza, mleczany),
które  przed  wstawieniem  na  pokład  analizatora  wymagają  połączenia  ich  jednostek  składowych
płynnych  bądź  liofilizowanych?   Odczynniki  dostarczane  są  firmowych  opakowaniach,  z  kodem
kreskowym. Połączenie składowych odczynników nie wymagają użycia naczyń pomiarowych a polega
jedynie na połączeniu przygotowanych firmowo butelek, które po połączniu wstawiane są na pokład
aparatu.

Odpowiedź : Tak. 

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika, który identyfikowany będzie  
w analizatorze nie przez kod kreskowy, a poprzez przypisaną mu stałą pozycję odczynnikową?

Odpowiedź : Tak. 

21. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  analizatora,  który  nie  wymaga  „Zastosowanie
wstępnego  rozcieńczania  próbek  do  badań”.  Analizator  ma  możliwość  wstępnego  rozcieńczania
próbek, ale procedura ta nie jest wymagana w przypadku testów fotometrycznych wymienionych w
formularzu asortymentowo-cenowym. Przy przekroczeniu liniowości następuje automatycznie zlecone
z poziomu analizatora bądź manualne zlecone przez operatora rozcieńczenie próbki przez analizator.

Odpowiedź : Tak. 

22. Prosimy o potwierdzenie, że średnia cena badania powinna być skalkulowania poprzez podzielenie
ceny opakowania odczynnika przez ilości badań z jednego opakowania. Jeśli nie prosimy o podanie
sposobu kalkulacji średniej ceny badania. 

Odpowiedź : Średnia cena = odczynnik + kalibrator+ kontrola+ materiały zużywalne .

23. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  związku  z  zapisem  „Monitorowanie  zużycia  odczynników  /ilość
wykonanych oznaczeń, badań, kontroli, kalibracji/. Należy uwzględnić wszelkie procedury przy których
pobierane są odczynniki. Dostęp do raportu gdzie można te dane monitorować.” Zamawiający wymaga



dostarczenia  analizatora,  który  z  poziomu  oprogramowania  analizatora  pozwala  operatorowi  na
uzyskanie informacji odnośnie ilości wykonanych badań oraz ilości testów zużytych na kalibrację oraz
kontrolę w wybranym przedziale czasu. 

Odpowiedź : Tak. 

24. Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający dopuszcza jako równocenną możliwość wykonania testu
UIBC i TIBC oraz wymaga żeby badanie było wykonywane bez wstępnego przygotowania próbek poza
analizatorem.

Odpowiedź : Tak. 

25. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z zapisem dla analizatora zapasowego „Wydajność ok. 150oz.
na godz. kolorymetrycznych i min.60 ISE” Zamawiający wymaga, aby analizator ten miał wydajność
minimum 150 oznaczeń kolorymetrycznych na godzinę i minimum 60 ISE na godzinę. 

Odpowiedź : Tak. 

26. Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zapis  „Baza  danych  wyników  oznaczeń  pacjentów  min  10  000
rekordów” oznacza możliwość przechowywania wyników dla minimum 10 000 pacjentów? 

Odpowiedź : Tak. 

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 2 odczynniki i przynależne im kalibratory pochodziły od innego
producenta  niż  producent  aparatu?  Odczynniki  te  posiadają  aplikacje  producenta  odczynników
umożliwiające ich użycie na oferowanym sprzęcie?

Odpowiedź : Tak. 

28. Prosimy o podanie informacji, w jakiej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, dla jakich parametrów i z jaką
częstotliwością Zamawiający pragnie uczestniczyć.

Odpowiedź : 4 x do roku – Program Łódzki. 

29. Prosimy o udzielenie informacji czy i według jakiego schematu będą wykonywane badania kontrolne
na analizatorze dodatkowym. 

Odpowiedź : Kontrola wewnętrzna/ codziennie:  glukoza, sód, potas, kreatynina, mocznik, bilirubina
i CRP.

30. W związku z zapisem w punkcie 24 nazwy asortymentu „Bilirubina sprzężona i niesprzężona” prosimy
o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  dla  tego  asortymentu  zestawu  do  ilościowego  oznaczania
bilirubiny bezpośredniej zgodnie z liczbą oznaczeń podaną w tym punkcie.

Odpowiedź : Tak. 

31. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania odczynnika do oznaczenia dHbA1C , dla którego
wymagana jest wstępna hemoliza materiału badanego poza pokładem analizatora.



Odpowiedź : Tak. 

32. Prosimy o potwierdzenie,  że w przypadku,  jeśli  serwis producenta analizatora zobowiązuje  się  do
wszelkich  procedur  konserwacyjnych  elektrody  referencyjnej  nie  ma  konieczności  oferowania  w
postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny te
są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody

Odpowiedź :Tak. 

33. Czy jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa, a jej wymiana
w procedurach konserwacyjnych zalecana jest,  „co roku lub w razie potrzeby” jej  wymianę można
założyć kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniami producenta? 

Odpowiedź : Tak. 

34. Prosimy o podanie informacji, jakie oznaczenia oprócz białka w moczu, wykonywane będą w moczu
i czy Zamawiający wymaga zaoferowania dedykowanych kontroli do badań w moczu?

Odpowiedź : Wapń, fosfor, mocznik, kreatynina, amylaza + kontrola. 

35. Czy Zamawiający wymaga doliczenia testów na kontrolę i kalibrację parametrów w moczu? Jeśli tak
prosimy o podanie harmonogramu kontroli dla badań w moczu.

Odpowiedź : Tak 1 x w tygodniu dwa poziomy. 

Pytania do umowy  załącznik nr 5 : 

36. §3 ust. 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „Zamawiający zastrzega prawo
do  wyboru  formy  składania  zamówienia  /  fax  bądź  e-mail/,   zamawiania  każdej  ilości  towaru.
Wykonawca  nie  może  narzucić  formy  składania  zamówienia.  „  Uzasadnienie:  zgodnie  z  prawem
Polskim wykonawca mający wprowadzone normy ISO i działający zgodnie z dyrektywami unijnymi nie
może rozpakowywać opakowań w celu realizacji zamówienia mniejszej niż opakowanie zbiorcze. 

Odpowiedź : Nie. 

37. §3 ust. 7 – czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na „Wykonawca do dostawy towaru
zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT lub dokument WZ , która zawiera: nazwę, ilość, cenę oraz serię
poszczególnych pozycji. W przypadku dołączenia dokumentu WZ – faktura ma być dostarczona do 5
dni roboczych”? Uzasadnienie: Faktury wystawiane są w biurze – a towar wysyłany z magazynu –
gdzie do pudełek załączany jest dokument WZ ze wszystkimi danymi dostarczanego towaru. 

Odpowiedź :Tak. Modyfikacja Projektu umowy – Załącznik nr 5. 

38. §7 ust. 1 a oraz b  – czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do 200 zł za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia? 

Odpowiedź : Nie. 



39. §7 ust.  1 d  – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary umownej na 20 % wartości  brutto
niezrealizowanej części umowy ? 

Odpowiedź : Nie. 

40. § 8 czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu czasu realizacji umowy czy nie powinno być do 31.08.2021
roku zgodnie z SIWZ ? 

Odpowiedź : Omyłka pisarska. Modyfikacja Projektu umowy – Załącznik nr 5. 

Z poważaniem


