
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data: 31.01.2012 r.

Dotyczy:  postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego   poniżej   200 000 euro na dostawę 

odczynników do badania osadu moczu na okres 24 miesięcy wraz   z dzierżawą analizatora  na potrzeby „Pro-

Medica” w Ełku Sp. z o. o.   Znak sprawy:  284/2012

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
zmianami ) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 
1. Czy Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia, Parametry graniczne analizatora, pkt 7 dopuści 

próbkę o objętości 3 ml? Przy czym objętość próbki aspirowanej wynosi zaledwie 1 ml?

2. Czy Zamawiający dopuści analizator którego oprogramowanie sterujące jest w języku angielskim, lecz 

medyczne nazewnictwo elementów upostaciowanych moczu w oprogramowaniu jak i na wyniku  jest w 

języku polskim?

3. Prosimy o dodatnie do wzoru umowy w zakresie jej zmian następujących zapisów:

„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:

a) Zmiany numeru katalogowego produktu,
b) Zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) Zmiany sposobu konfekcjonowania produktu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1. Dopuszcza.
Ad 2. Dopuszcza.
Ad 3. a, b, c.  Dopuszcza.

z poważaniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179
Kapitał zakładowy  16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309


