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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badania osadu moczu oraz odczynników
do oznaczania lamblii, kalprotektyny, krwi utajonej w kale i narkotyków w moczu na okres 36 miesięcy na potrzeby
„Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.(Znak postępowania: 902/2018).
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:
Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów potwierdzających wymagania z SIWZ pkt VII 5.3.1
(Katalogi…) w wersji elektronicznej na CD lub oryginały osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej
stronie ?
Odpowiedź: Dopuszcza.
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie używanego automatycznego analizatora do oznaczania
elementów upostaciowanych moczu rok produkcji nie starszy niż 2013?
Wykonawca zagwarantuje dostarczenie analizatora w pełni sprawnego, po generalnym przeglądzie.
Odpowiedź: Dopuszcza.
Pytanie Nr 3
Czy przez zapis „Analiza elementów upostaciowanych moczu bez konieczności wstępnego wirowania próbki”
Zamawiający rozumie brak konieczności wirowania próbki zarówno przed wstawieniem na pokład analizatora jak i
po wstawieniu na pokład analizatora? Oznaczanie elementów upostaciowanych w moczu nieodwirowanym
(niezależnie czy jego wirowanie odbywa się poza czy na pokładzie aparatu) pozwala uniknąć częściowego lub
całkowitego zniszczenia elementów upostaciowanych podczas mechanicznego procesu wirowania a co za tym
idzie na dokładną analizę wszystkich elementów obecnych w danej próbce w ich niezmienionej formie.
Odpowiedź: Bez konieczności wstępnego wirowania.
Pytanie Nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie jednego przeglądu serwisowo w skali roku zgodnie z zaleceniami
producenta analizatora?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 5- Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatnie do tabeli stanowiącej formularz asortymentowo-cenowy dodatkowych
wierszy w które wpisane zostaną wszelkie odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały eksploatacyjne niezbędne do
wykonywania oznaczeń elementów upostaciowanych moczu?
Odpowiedź: Tak. Modyfikacja forrmularza asortymentowo-cenowego.
Pytanie Nr 6 - dotyczy umowy
§7 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 250 zł?
Odpowiedź: Nie.

§7 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 250 zł?
Odpowiedź: Nie.
§7 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów SIWZ oraz umowy i określenie
wysokości kary umownej zgodnie z SIWZ na 1 % wartości brutto zamówienia cząstkowego, z naruszeniem
terminów wskazanych w § 3 ust. 4 i 5.?
Odpowiedź: Kara umowna jak w projekcie umowy. Modyfikacja SIWZ.
§7 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów SIWZ oraz umowy i określenie
wysokości kary umownej zgodnie z SIWZ na 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy ?
Odpowiedź: Nie, jak w projekcie umowy tj. 20%. Modyfikacja SIWZ.
Pytanie Nr 7 - Pakiet 1 – parametry graniczne
Czy Zamawiający dopuści analizator oznaczający ilościowo: erytrocyty, leukocyty, skupiska leukocytów, nabłonki,
drobne komórki okrągłe, wałeczki szkliste, wałeczki ziarniste, wałeczki niesklasyfikowane, kryształy, grzyby,
erytrocyty i oznaczający półilościowo: bakterie, śluz, kryształy amorficzne, sperma, rzęsistki?
Odpowiedź: Dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący metodą zautomatyzowanej mikroskopii, rejestrujący zdjęcia pełnych
pól widzenia przy małym i dużym powiększeniu, wykonujący 10 zdjęć pełnych pól widzenia przy małym
powiększeniu (LPF x10) i do 50 zdjęć pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu (HPF x40)?
Odpowiedź: Dopuszcza.
Pytanie Nr 8 - Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania kalprotektyny w kale o czułości 50 μg/g?
Odpowiedź: Nie, wymaga 50 + 200.
Pytanie Nr 9 – Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiający wymaga testu, którego czułość i swoistość podano względem metody mikroskopowej, czy
dopuszcza dowolną walidację?
Odpowiedź: Dopuszcza.
Pytanie Nr 10 – Pakiet 2, pozycja 2
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji wykonania na podstawie spełnienie wymogów SIWZ?
Odpowiedź: Wymaga.
W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych ( (t.j.- Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ) Zamawiający postanowił przedłużyć termin
składania i otwarcia ofert z dnia 07.03.2018 r. na 08.03.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
Z poważaniem

