
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 27.03.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawę odczynników  do  Laboratorium  Mikrobiologicznego  na
potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”(Znak postępowania: 843/2019).

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. Uprzejmie  prosimy  o  wydzielenie  pozycji  4  w  pakiecie  2  i  utworzenie  z  niego  odrębnego  zadania.
Wydzielenie  wymienionej  pozycji  zwiększy  konkurencyjność  asortymentowo-cenową  w  przedmiotowym
postępowaniu,  co  przełoży  się  na  uzyskanie  przez  Zamawiającego  bardziej  korzystnych  cen  ofert.
Pozostawienie  wyżej  wymienionej  pozycji  w  dotychczasowym  pakiecie  silnie  ogranicza  konkurencję
wyłącznie  do  podmiotów  posiadających  pełen  asortyment  zawarty  w  pakiecie.  Obecne  pakietowanie
wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów
możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w
art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (wraz z późn. zm.).
Odp: Nie. 

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 w pakiecie 2 immunochromatograficzny szybki test kasetkowy do
jednoczesnego  wykrywania  dehydrogenazy  glutaminianowej  oraz  antygenów  toksyn  A i  B  Clostridium
difficile w ludzkim kale o punktach odcięcia dla GDH-  1 ng/ml., dla toksyn A- 2 ng/ml. oraz dla toksyn B- 1
ng/ml.  dające  bardzo  wiarygodny  wynik.  Oprócz  punktów  odcięcia,  ważną  kwestią  jest  czułość  oraz
swoistość testu, która w przypadku oferowanego przez nas testu utrzymuje się na poziomie powyżej 99,5%.
Obecny opis faworyzuje konkretnego dostawcę, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość
złożenia ofert.
Odp: Nie. 

3. Czy  Zamawiający  dopuści  w  pozycji  1  w  pakiecie  2  jednoetapowy  test   przesiewowy  kasetkowy  do
wykrywania Syphilis konfekcjonowany po 25 szt. w opakowaniu?
Odp: Tak. 

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 w pakiecie 2 test immunochromatograficzny do oznaczania antygenu
dla rota i adenowirusów w kale konfekcjonowany po 25 szt. w opakowaniu?
Odp: Tak. 

5. Czy  Zamawiający  dopuści  w  pozycji  3  w  pakiecie  2  test  chromatograficzny  do  oznaczania  antygenu
w H. pylori w kale konfekcjonowany po 25 szt. w opakowaniu?
Odp:  Tak. 

  Z poważaniem


