
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 15.01.2019 r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą
analizatora przez okres do 28.02.2021 r. na potrzeby  „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o. (Znak postępowania:
34/2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o sprecyzowanie określenia parametru 3: „mała ilość czynności konserwacyjnych”? Jakiekol-
wiek czynności konserwacyjne wykluczają się wzajemnie z zapisem „aparat musi być gotowy do pracy
24h/ dobę”.
Ad. 1. Konserwacja ok. 0,5 godz. na 24 godz/dobę.

2. Czy Zamawiający  dopuszcza  analizator  z  możliwością  oznaczania  poziomu fibrynogenu  wyłącznie
klasyczną  metodą  Claussa?  Metoda  Claussa  jest  jedyną  wiarygodną  i  porównywalną  metodą.
Wyliczenie  wartości  stężenia  fibrynogenu na podstawie  pomiaru  PT jest  obarczone bardzo dużym
błędem.
Ad. 2. Dopuszcza metodę Claussa oraz metodę opartą na pomiarze fibrynogenu na podstawie pomiaru
PT. 

3. Prosimy o sprecyzowanie określenia parametru 16: „możliwość wstawienia odczynników na pokładzie
aparatu w opakowaniach (buteleczkach różnej wielkości)”. Czy Zamawiający oczekuje możliwości pra-
cy przy użyciu oryginalnych fiolek odczynników na pokładzie analizatora, bez konieczności przelewania
do fiolek zastępczych?
Ad. 3. Praca przy użyciu odczynników oryginalnych. 

4. Prosimy o doprecyzowanie określenia parametru 20: „wygodna obsługa aparatu przez ekran dotyko-
wy”. Czy Zamawiający oczekuje analizatora z menu w języku polskim?
Ad. 4. Dopuszcza menu w języku polskim. 

5. Prosimy o dopuszczenie odczynnika do D-dimerów o stabilności 14 dni na pokładzie analizatora. Bio-
rąc pod uwagę liczbę badań wykonywanych przez Zamawiającego, fiolka odczynnika zostanie wyko-
rzystana w czasie krótszym niż trwałość po rekonstytucji oferowanego odczynnika, co zapewni całkowi-
te jego zużycie bez strat dla Zamawiającego.
Ad. 5. Dopuszcza odczynniki do d- dimerów o stabilności 14 dni na pokładzie analizatora. 

6. Prosimy o możliwość zaoferowania odczynnika do D-dimerów bez certyfikatu FDA – jednocześnie po-
siadającego europejskie potwierdzenie dopuszczenia do sprzedaży i charakteryzującego się parame-
trami, które pozwalają w bezpieczny i wiarygodny sposób wykluczać choroby zatorowo – zakrzepowej.
Ad. 6. Dopuszcza odczynnik do D-dimerów z certyfikatami  FDA lub europejskim potwierdzeniem do-
puszczenia do sprzedaży. 



7. Prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie analizatora do 14 dni ro-
boczych od dnia podpisania umowy – z uwagi na fakt, że 3 dni robocze od dnia podpisania umowy,
która może być podpisana w terminie 5 dni od przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty,  jest fizycznie niemożliwe do zorganizowania przez Wykonawcę, który miałby wstawiać nowy
analizator do laboratorium.
Ad. 7. Zamawiający wydłuża termin  na dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie analizatora do 7
dni roboczych od dnia zawarcia  umowy

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów wyposażonych w czytnik kodów
kreskowych z automatycznym skanowaniem statywów próbkowych  i próbek oraz wewnętrzny czytnik
kodów  kreskowych  umożliwiający  manualny  odczyt  kodów  z  fiolek  odczynników?
Czynność dodawania odczynnika jest bardzo prosta i bezpieczna (konstrukcja analizatora całkowicie
wyklucza możliwość pomyłki). 
Ad. 8. Zamawiający dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający dopuszcza Fibrynogen met. Claussa o zakresie pomiarowym przy pierwszym ozna-
czeniu 1,0 – 5,0 g/l, posiadający możliwość automatycznego rozcieńczenia do wartości wymaganych
przez Zamawiającego?
Ad. 9. Zamawiający dopuszcza. 

10. Czy Zamawiający dopuści kontrolę do D-dimerów w postaci liofilizowanej?
Ad. 10. Zamawiający  nie dopuszcza. 

11. Czy Zamawiający dopuści materiały kontrolne do kontroli reakcji krzepnięciowych o czasie rekonstytu-
cji max. 60 minut i trwałości min. 4 h na pokładzie aparatu?
Ad. 11. Zamawiający dopuszcza. Czas rekonstytucji materiałów kontrolnych max. 30 minut i trwałość
minimum 4 godziny na pokładzie aparatu. 

z poważaniem: 


