
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data: 27.02.2012 r.

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

odczynników do badań immunochemicznych wraz  z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy 

na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.    Znak sprawy:  864/2012

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. Dotyczy projektu umowy dzierżawy §2 ust. 5 pkt. 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeglądy okresowe raz w roku, 

co jest zgodne z wymaganiami producenta ?

 2. Dotyczy projektu umowy dzierżawy §5 ust. 3 oraz umowy dostawy §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: 

„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.” ?

3. Dotyczy umowy dostawy §3: 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 zamówień czy Zamawiający wyraża zgodę aby zamówienia składane były faxem oraz e-mailem?

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. TAK.
Ad 2. NIE.
Ad 3. TAK. Faxem lub e-mailem.
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