
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 01.07.2019 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawę systemu  zamkniętego  do  pobierania
krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.
(Znak postępowania: 2308/2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986  ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
pytania:

1)   Dot. Załącznik nr 8 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do OB. 1,5-2,0 ml
o średnicy 11 mm i kompatybilnej z wymaganymi pipetami.

Odp: Zamawiający dopuszcza. 

      2)  Dot. Załącznik nr 8 poz. 17 i 18

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 120 szt. igieł motylkowych, prosimy
o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej, zapobiegnie
ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

Odp: Nie. 

     3)  Dot. Załącznik nr 8 poz. 23

Zważywszy na fakt,  iż  minimalne opakowanie handlowe otwieraczy do drenów zawiera 500 szt.,
prosimy  o  ponowne  oszacowanie  zapotrzebowania.  Uwzględnienie  minimalnej  ilości  handlowej,
zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

Odp: Nie. 

     4)  Dot. Umowa § 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.



Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.   

    5)   Dot. Umowa § 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki  sposób, aby wysokość kary umownej
naliczana  była  od  wartości  netto  a  nie  brutto.  VAT  jest  należnością  publicznoprawną,  którą
wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku
VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę
z tytułu wykonania zamówienia.

Odp: Zamawiający  nie wyraża zgody. Podatek VAT nie podlega odliczeniu z tytułu wykonania
zamówienia.  Nie  podlegają  opodatkowaniu  kary  umowne  za  niezrealizowane  kontrakty,
pełniące  funkcje odszkodowawczą ( art. 5 ust. 1 ustawy o VAT – nie mieszczą się w katalogu
czynności opodatkowanych).          

Z poważaniem


