
 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data:16.02.2015 r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na    dostawę rękawic
diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o . (Znak sprawy:740/2015

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 ) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania: 

1. Przedmiot zamówienia –  Pakiet nr 1
Poz.  1  –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  niejałowych,  nitrylowych,  bezpudrowych  rękawic,  z
rolowanym  mankietem,  o  AQL≤1,5,  o  kształcie  uniwersalnym,  pasującym  na  lewą  i  prawą  dłoń,   z  teksturowanymi
końcówkami palców,  spełniających  normy EN-455 1-4,  EN 374 1-3,  EN 420 i  EN 388 (potwierdzone kartą  danych
producenta) oraz ASTM F 1671 (potwierdzone stosownym raportem z badań), zarejestrowanych jako wyrób medyczny
oraz środek ochrony indywidualnej kat. III, posiadających na opakowaniu jednostkowym fabrycznie oznakowane  normy
EN 455 1-4, EN 374-2 i EN 374 -3 oraz jako środek ochrony osobistej kat.III, w rozmiarach XS,S,M,L, XL?

2. Projekt umowy  §6 ust. 3 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmieni się stawka VAT u oraz cena
brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian.
3. Grupa I pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia oryginalnego opakowania rękawic celem weryfikacji fabrycznych oznakowań 
oczekiwanych w SIWZ

4. Grupa II pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic  o długości min.280mm o  grubości rękawic w palcach, mediana  min. 0,14 mm, na
dłoni mediana min. 0,10mm., spełniające pozostałe parametry SIWZ?

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. Dopuści.
Ad 2. tak, zamawiający modyfikuje   §  6 ust 1 i 3 .
Ad 3. Nie.
Ad 4. Dopuści 

 Z poważaniem:

data:30.01.2013



