
   

  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /13                     Data: 20.12.2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000  euro na 
dostawę  pasków do badania moczu z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy  na potrzeby „Pro-
Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Znak sprawy:  5650/2013

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  (  Dz.  U.  z  2013 r.   poz.  907  )  do  Zamawiającego zostały 
wniesione niżej przytoczone pytania: 

1. Dotyczy pkt. 3 załącznika nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni sprawnego analizatora wyprodukowanego w 2010r. 

objętego pełną obsługą autoryzowanego serwisu producenta przez cały okres trwania umowy?

2. Dotyczy pkt. 15 załącznika nr 5:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym analizator 
moczu, który można połączyć przez LIS z aparatem do osadów IQ200?

3. Dotyczy pkt. 22 załącznika nr 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej drukarki posiadającą duplex i moduł sieciowy firmy 

Lexmark e260dn wraz z dostarczeniem startowego tonera?

4. Dotyczy §3 ust.  1 projektu umowy dostawy: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na doprecyzowanie terminu 

realizacji dostaw do 5 dni roboczych?

Oferowany towar dostarczany jest bezpośrednio z magazynu z Niemiec.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję należności? Jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiedniego zapisu w 

treści umowy.

6. Czy Zamawiający w Załączniku nr 5, pkt 9 i 11 dopuści czytnik, w którym kolor i klarowność

 definiowane są za pomocą czytnika kodów kreskowych z tabeli kodów i klarowności?

7. Czy Zamawiający w Załączniku nr 5, pkt 14 dopuści czytnik, który nie posiada trybu cito, ale po uruchomieniu 

czytnik pozostaje w gotowości i po położeniu paska natychmiast rozpoczyna testowanie?

data:30.01.2013


8. Czy  Zamawiający  wymaga  zestawu  komputerowego  współpracującego  z  

czytnikiem? 

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. Dopuszcza  jeśli  będzie toner startowy + 1 zapasowy.
Ad 4. Tak.
Ad 5. Nie.
Ad.6. Nie.
Ad 7. Dopuszcza.
Ad 8. Wymaga.

                                                                                                                    z poważaniem


