
 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                            Data: 16.06.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi z

mikrometodą i elementami uzupełniającymi na okres 24 miesięcy na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku

Sp. z o.o. ( Znak Postępowania: 1620/2017)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.) Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.        Dot. poz. nr 9   – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do
OB. 1,5-2,0 ml śr. 11 mm kompatybilnej z wymaganymi pipetami. 

Ad. 1. Tak. 

2.        Dot. poz. nr 9   - zważywszy na fakt, że probówko-strzykawki do OB. i pipety są pakowane oddzielnie i
w  różnych  ilościach  (probówko-strzykawki  po  50  szt.,  pipety  po  100  szt.)  oraz  są  oddzielnymi
pozycjami na fakturze, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie wyceny probówko-
strzykawek  i  pipet  oddzielnie,  w  jednym  wierszu  lub  o  modyfikację  formularza  asortymentowo-
cenowego i wydzielenie pipet do OB. do oddzielnej pozycji. Dzięki temu nie będzie wątpliwości co do
oferowanej ceny jednostkowej.

Ad. 2. Tak. Modyfikacja formularza – złącznik nr 8 

3.            Dot.  Warunki techniczne zał.  Nr 1 pkt 6   – w tym punkcie Zamawiający zapisał,  iż  wymaga
dostarczenia próbek, natomiast w SIWZ brak jest takiego wymogu. Zwracamy się zatem z prośbą o
wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  wymaga  złożenia  w  przetargu  próbek,  a  jeżeli  tak,  to  w  którym
momencie i w jakiej ilości?

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek. 

4.        Dot. Umowa dostawy zał. 5a § 3 ust. 3   – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikacje
zapisu,  poprzez  dopisanie:  „(…)  zamawiania  każdej  ilości  towaru  bez  względu  na  opakowanie
zbiorcze z uwzględnieniem minimalnego opakowania handlowego.” Uwzględnienie minimalnej ilości w
opakowaniu  handlowym,  zapobiegnie  ewentualnym  problemom  podczas  realizacji  zamówienia.
Transport  produktów  w  innych  ilościach  niż  zabezpieczone  w  opakowaniu  handlowym  przez
producenta, może skutkować utratą ich właściwości.

Ad. 4. Nie. 

5.            Dot. Umowa dzierżawy zał. 5b § 2 ust.6, § 5 ust.2, § 6 ust.1   – zwracamy się z prośbą do
Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu w w/w paragrafach, gdyż przetarg jest określony na 24 miesiące.



Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania dzierżawy przez okres 36 miesięcy?

Ad. 5. Omyłka pisarska. Dzierżawa na 24 m-ce. Modyfikacja w/w załącznika 5 b. 

      Z poważaniem:


