
                                                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                                                          Data: 30.11.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 200 000 euro na dostawę odczynników do Laboratorium 
Mikrobiologicznego dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o.  (Znak postępowania: 5723/2012).

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 (tj - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do Zamawiającego zostały wniesione przed upływem 
terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
      
Pytanie dot. pakiet 3 poz. 1,2,3
1.Czy Zamawiający wymaga wymazówek klasy med. IIa, a tym samym certyfikatu CE potwierdzającego klasę IIa dołączonego do 
oferty czy dopuszcza kl. med. I ?

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby metodyki, instrukcje zostały załączone osobno zbindowane i podpisane tylko na 
pierwszej stronie lub na CD?

3. Pakiet 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby do oferty zostały załączone przykładowe certyfikaty kontroli jakości – nie 
do wszystkich pozycji ? 

4. Pakiet 1 poz.19 Czy Zamawiający może sprecyzować jakie akcesoria ma na myśli i co ma być zaoferowane w ilości 11 
opakowań?

5. §3 ust. 2 oraz §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie sposobu składania zamówień jako: „e-mailem lub 
faxem”? Uzasadnienie : Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy oraz na brak możliwości weryfikacji 
osoby dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych i czy posiada uprawnienia do składania nie są przyjmowane 
zamówienia droga telefoniczną.

6. §3 ust. 4 – Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu w zakresie pakietu 1 ?

7. §4 ust. 1 zdanie pierwsze – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy jako do 5 dni roboczych?

8. §4 ust. 1 zdanie drugie – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Po tym terminie Zamawiający, po 
uprzednim poinformowaniu Dostawcy, ma prawo do dokonywania zakupu u innego dostawcy lub producenta, a różnicą 
kosztów zakupu oraz dostawy obciążyć Dostawcę.”?

9. §4 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary umownej z 1% na 0,5%?

10. §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  „Strony dopuszczają zmianę 
umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązywania od dnia wejścia w życie nowych stawek tego podatku na 
zasadzie prawa powszechnie obowiązującego. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto nie ulegają zmianie.”?

11. §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  „Dostawca zapewni 
niezmienność cen jednostkowych netto sprzedawanych odczynników przez cały okres trwania umowy.”?

12. §8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zdania: „Zmiana, o której mowa w §7 ust. 3 nie wymaga 
dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”?

    

  Odpowiadamy, że:
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Ad. 1.Dopuszcza.
Ad. 2.Tak.
Ad. 3. Tak.
Ad. 4. 3 op. Saline Solution 3x500 ml, 1 op Unsensitised Tubes.
Ad. 5. Tak.
Ad. 6. Nie.
Ad. 7. 3 dni.
Ad. 8. Tak.
Ad. 9. Nie.
Ad. 10. Tak.
Ad. 11. Tak.

Ad. 12. Nie.
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