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Sokółka dn. 06.05.2019r

WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 221000
euro na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego 24 - parametrowego
analizatora hematologicznego typu CBC-5DIFF z osprzętem. CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne;
33696200-7 Odczynniki do badania krwi.
Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2019 Nr ogłoszenia – 541748-N-2019 z dnia 2019-04-26 r
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie i ujednolicenie informacji dot. przedmiotu zamówienia w
kwestii możliwości oznaczania retikulocytów oraz niezbędnych do tego odczynników oraz kontroli. Prosimy o
wyrażenie zgody na zaoferowanie oddzielnego materiału kontrolnego dla parametrów retikulocytarnych.
Uzasadnienie: Zamawiający uwzględnił w punkcie 11 zestawienia wymaganych parametrów medycznotechnicznych analizatora hematologicznego wymóg możliwości oznaczania retikulocytów. Zapis ten stoi w
sprzeczności z pozostałymi punktami opisującymi przedmiot zamówienia, jak również z brakiem
wyszczególnionej ilości oznaczeń retikulocytów w formularzu asortymentowo-cenowym. Wymóg oferowania
analizatora z możliwością oznaczania retikulocytów oraz materiału kontrolnego, dedykowanego tym
oznaczeniom, znajduje uzasadnienie wyłącznie w przypadku rzeczywistej konieczności ich zastosowania. W
przeciwnym wypadku, może wpłynąć na znaczne podwyższenie kosztów wykonywania badań w
laboratorium, a tym samym podwyższy wartość oferty. W związku z powyższym, w przypadku realnej
potrzeby oznaczania retikulocytów prosimy o podanie szacunkowego rozkładu ilościowego oznaczeń CBC,
CBC+DIFF oraz RET jakie będą wykonywane na analizatorze oraz częstotliwości wykonywania oznaczeń
kontrolnych ww. badań. Z uwagi na wątpliwy charakter opisu ww. cechy analizatora, zaoferowanie
oddzielnego materiału kontrolnego dla parametrów retikulocytarnych przyczyni się do obniżenia kosztów
eksploatacyjnych analizatora. Poza tym wymóg zaoferowania jednego materiału kontrolnego dla wszystkich
oznaczeń ( włącznie z retikulocytami) preferuje tylko jedną firmę, co utrudnia uczciwą konkurencję i równe
traktowanie wszystkich Wykonawców. Prosimy o uwzględnienie wyżej wymienionych uwag i pozytywne
ustosunkowanie się do zapytania
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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