
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /18                             Data: 29.06.2018 r.

Dotyczy  :  Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników biochemicznych wraz z  dzierżawą
2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. . (Znak postępowania: 2770/2018).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.,)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

1. Czy  Zamawiający  wymaga  doliczenia  do  oferty  kalibratorów,  kontroli  i  części  zużywalnych
analizatorów? Jeśli tak, to prosimy o dodanie tych pozycji do formularza asortymentowo- cenowego.

Odpowiedź : Tak. Modyfikacja Formularza Asortymentowo-Cenowego – Załącznik Nr 8.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 14 dni.

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę. Modyfikacja § 2 ust. 5 Projektu umowy – Załącznik Nr 5.

2. Czy Zamawiający dopuszcza odczynniki w pełni kompatybilne z oferowanym głównym analizatorem,
ale  nie  produkowane  przez  Producenta  analizatorów,  natomiast  rekomendowane  przez  tegoż
Producenta, Odczynniki wraz z analizatorem tworzą w pełni zwalidowany system a ich kompatybilność
potwierdzona  jest  przez  zewnętrzną  kontrolę  jakości  oraz  protokołami  charakterystyki  produktu
z parametrami zgodnymi z normami CLSI ? 

Odpowiedź : Tak.

3. Czy  Zamawiający  dopuści  system  odczynnikowy  otwarty  z  odczynnikami  dedykowanymi  do
oferowanych aparatów? 

Odpowiedź : Tak.

4. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na dostarczenia  katalogów,  ulotek  itp.  oferowanych  produktów na
płycie CD ?

Odpowiedź : Tak.



5. Prosimy o zmianę zapisów § 7 umowy Kary umowne na:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) 500,00zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa
w § 2 ust. 5,

b) w przypadku niewykonania zobowiązania o którym mowa w § 2 ust. 17, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 100,00zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 1 % wartości brutto zamówienia
cząstkowego, z naruszeniem terminów wskazanych w § 3 ust. 4 i 5.

d) w  wysokości  20%  wartości  brutto  niezrealizowanej  części  umowy  w  przypadku  gdy
Zamawiający rozwiążę umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź : Nie.

6. Prosimy o wydłużenie terminu w paragrafie 2 punkt 17.6 z 3 na 14 dni roboczych lub dopuszczenie
opcji zlecenia wykonania badań w laboratorium zewnętrznym.

Odpowiedź : Nie.

Z poważaniem


