
      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   środków do utrzymania czystości  na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. (Znak sprawy: 3894/2015 )

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:
1. Wzór umowy par. 8 lit b).  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania
uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „w wysokości  1 % wartości
brutto (...)” na zapis: „w wysokości 0,5% wartości brutto (...)”.

Ad. 1 . Nie. 

2.  Punkt IV, podpunkt 3.: Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom. W zakresie potwierdzenia ,że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom
należy przedłożyć. 
Zamiast katalogu lub kopi stron katalogu planujemy złożyć karty techniczne środków chemicznych w formie 
papierowej. 
Czy karty techniczne dołączyć także w formie elektronicznej (w formacie PDF) razem z kartami charakterystyki? 
Ad. 2. 
Zamawiający dopuści dołączenie do oferty kart technicznych środków chemicznych pod warunkiem potwierdzenie
informacji tam zawartych przez producenta lub oświadczenie oferenta, że zawarte informacje są zgodne z prawdą. 
Załączenie w/w kart, folderów, katalogów w formie elektronicznej jest nieobowiązkowe.
3. Punkt II: Oferent zobowiązuję się do dostarczenia naklejek – etykiet na butelki informujące o danym środku w 
ilości 100 sztuk. 
Czy ten punkt tyczy się tylko środków z Grupy 1 poz. 2,3 oraz środka z Grupy 2 poz.5? 
Czy przy dostarczeniu np. 5 L dla środka z Grupy 2 poz. 7, także dostarczyć 100 sztuk etykiet? 
Ad. 3. Wymóg dostarczenia naklejek – etykiet dotyczy jedynie środków z gr. I poz. 2 i 3 oraz gr. II poz. 5 jedynie gdy
zaproponowane opakowania są większe niż 1 litr. Wymóg nie dotyczy preparatu z grupy II poz.7.

 Z poważaniem

data:21.08.2015

