
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data:   02.10.2014 r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na
dostawę     odczynników immunochemicznych wraz   z  dzierżawą analizatora na okres 18 miesięcy na
potrzeby „Pro Medica „ w Ełku Sp. z o. o.   (Znak sprawy:4553/2014

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, 984 i 1047 oraz z 2014 r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 ) )  do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania
oraz
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:

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników w poz. 2 i 4 z minimalnym terminem 
ważności 4 miesiące?
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty  i system produkcji odczynników oferujemy terminy 
ważności  zgodnie z zaleceniami producenta

ad 1. Tak.

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o wiersze zawierające 
wycenę materiałów zużywalnym niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu?

Ad 2.Tak.

Pytania do umowy odczynnikowej (zał. nr 2):

3) §7 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej w 
następujący sposób: ,,Kara umowna za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 1% 
wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru.”?
Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. 
Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w 
magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości
całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie 
dostarczonego towaru z opóźnieniem. 

Ad 3. Nie.

4) §9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na załatwienie 
reklamacji do 7 dni roboczych?

Ad 4. Tak.
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Pytania do umowy dzierżawy (zał. nr 4):

5) §2 ust. 5 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu 48h oraz 72h 
słów ,,w dni robocze”? 

Ad 5. Tak.

6) §2 ust. 5 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie do 5 dni roboczych? 

Ad 6. tak.

7) §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania w brzemieniu: 
,,Jeżeli Dzierżawca opóźnia się z zapłatą czynszu dzierżawnego co najmniej za dwa miesiące, 
Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.”?

Ad 7. Tak. 

Z poważaniem:


