
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data:24.08.2015    r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na
dostawę   odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz   z dzierżawą analizatorów na okres 36
miesięcy na potrzeby „Pro Medica „ w Ełku Sp. z o. o.  (Znak sprawy: 3872/2015 )

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 oraz z 2015 r poz. 113 i 349)) do Zamawiającego zostały wniesione
niżej przytoczone pytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy odpowiada:

Dot.: Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy
1. Par.  4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia

faktury?
Ad. 1. Nie.

2. Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 
20% całkowitej wartości umowy”?
Ad. 2. Nie.

3. Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od 
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
Ad. 3. Nie. 

4. Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: ,,Zmiana, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
Ad. 4. Tak. Załącznik nr 1 – modyfikacja.

5. Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało 
po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Ad. 5.  Nie.

 
Dot.: Załącznik nr 3 do SIWZ- umowa dzierżawy

1. Par. 2 ust. 4 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnie przeszkoli'' na ,,przeszkoli w 
ramach czynszu dzierżawnego’’?
Ad.1. Tak,. Załącznik nr 3  - modyfikacja.

2. Par. 2 ust. 5 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny serwis gwarancyjny'' na 
,,serwis gwarancyjny w ramach czynszu dzierżawnego''
Ad. 2. Tak,. Załącznik nr 3  - modyfikacja.

3. Par. 2 ust. 5 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie 
wadliwego podzespołu, a nie całego urządzenia?
Ad. 3. Nie.
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4. Par. 2 ust. 5 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatne usługi serwisowe'' na 
,,usłuoserwisowe w ramach czynszu dzierżawnego''?
Ad. 4. Tak. Załącznik nr 3  - modyfikacja
5. Par. 2 ust. 5 pkt 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?
Ad..5. Tak. 
6. Par. 3 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,,,bezpłatny serwis '' na ,,serwis w ramach 
czynszu dzierżawnego''?
Ad 6. Tak. Załącznik nr 3 – modyfikacja.
7. Par. 3 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na 50 zł?
Ad. 7. Nie,
8. Par. 3 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?
Ad. 8. Tak. Załącznik nr 3 – modyfikacja.

 Z poważaniem


