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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/23/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   na
wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, 

* Pytanie nr 1 –
Prosimy o doprecyzowanie terminu "używane (rekondycjonowane) materiały eksploatacyjne" pod kątem
zgodności z ustawą z 20.05.2010 o wyrobach medycznych oraz pozostałymi wymaganiami specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  np.  pkt.  5.1,  5.3,  5.9,  5.12  ?  Zgoda  na  stosowanie  używanych,
nieoryginalnych  części  stoi  w  sprzeczności  z  zasadami  określonymi  przez  większość  producentów
urządzeń medycznych ponieważ ich użycie może oznaczać modyfikację urządzenia i konieczność jego
powtórnej certyfikacji oraz może stanowić ograniczenie uczciwej konkurencji z uwagi na dopuszczenie
tańszych od nowych i oryginalnych, używanych części zamiennych. 

Odpowiedź: Zwrot „używane rekondycjonowane    materiały eksploatacyjne” ma zastosowanie
tylko do wyjątkowych okoliczności w przypadku braku dostępności takich materiałów do
utrzymywania  w sprawności  starszego sprzętu  –  już  nieprodukowanego przy  spełnieniu
wszystkich zapisów SIWZ.

* Pytanie nr 2 
dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 28, pozycja 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  urządzenia  do  innego  pakietu  lub  złożenie  oferty
częściowej ? Informujemy,  że ze względu na wiek urządzenia  (  13 lat  )  może wystąpić  problem z
dostępem do wszystkich części, które są niezbędne do wykonania przeglądu myjni endoskopowej typu
Mini ETD Plus.  

Odpowiedź:  NIE

Z poważaniem 
 

UWAGA!!!
Wobec udzielonych wyjaśnień  na  zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany
przedmiot  zamówienia,  należy  indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu
cenowym przedmiotu zamówienia.
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