
 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data: 25.02.2015 r.

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na   dostawę systemu
zamkniętego do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi   na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.r. (Znak
sprawy: 944/2015

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. poz. 3: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  do biochemii śr. 11,5 mm?
2. poz. 6: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  do morfologii śr. 11,5 mm?
3. poz. 8: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  do koagulologii poj. 1,6 ml i śr. 11,5 mm?
4. poz. 10: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  do OB śr. 11,5 mm?
5. poz. 13: czy Zamawiający wydzieli strzykawki do gazometrii do oddzielnego pakietu gdyż strzykawki te nie są elementem systemu 

zamkniętego?
6. poz. 18: czy Zamawiający dopuści igły motylkowe z drenem do 240 mm?
7. poz. 23: czy Zamawiający wydzieli otwieracze do drenów do oddzielnego pakietu gdyż otwieracze te nie są elementem systemu 

zamkniętego do pobrania krwi żylnej od pacjenta?
8. Dot. poz. nr 10 – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do OB. 1,5-2,0 ml śr. 11 mm

kompatybilnej z wymaganymi pipetami. 

9. Dot. Formularz cenowy - czy w związku z błędną numeracją pozycji  (brak poz. 4) Zamawiający będzie zmieniał formularz
cenowy? 

10. Dot. Umowa dzierżawy - projekt – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu w § 4 ust. 2 „w okresie 6
miesięcy najmu (…)”. Czy Zamawiający oczekuje bezpłatnego serwisu jedynie w okresie 6 miesięcy, czy w całym okresie
trwania umowy tj. 24 miesięcy ? 

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. Nie.
Ad 2.  Nie.
Ad 3.  Nie.
Ad 4.Tak.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Nie.
Ad 7. Nie.
Ad 8. Dopuszcza.
Ad 9. Nie.
Ad 10. Zamawiający  oczekuje 4 x bezpłatny serwis co 6 miesięcy.

 Z poważaniem:

data:30.01.2013



