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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14 – 15.04.2014 do Zamawiającego wpłynęły prośby o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na Zakup i dostawa sprzętu medycznego do kinezyterapii 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

aparat CPM - zmotoryzowana szyna do ciągłej, biernej mobilizacji stawu biodrowego i  

kolanowego - 2 szt.  

Pytanie 1  

Czy Zamawiający w trosce o umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 

dotyczącej specyficznej grupy aparatów ortopedycznych CPM/PNF, odróżniającej się 

znacząco od pozostałych przedmiotów zamówienia pod względem zastosowania 

terapeutycznego, poziomu technologicznego, oprogramowania, warunków certyfikacyjnych, 

rejestracyjnych i opieki serwisowej instalacji, szkolenia personelu, przeglądów i konserwacji 

wymaganych zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz wartości materialnej 

wyodrębni pozycję - aparat CPM - zmotoryzowana szyna do ciągłej, biernej mobilizacji 

stawu biodrowego i kolanowego - 2 szt.? Pozwoli to Zamawiającemu na porównanie 

aparatów o najwyższej jakości, trwałości, najnowocześniejszej koncepcji i tendencji w 

rehabilitacji narządu ruchu oraz wieloletniego doświadczenia w przedmiotowym zakresie.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 2  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szyny wyprodukowanej w 2014 roku, mając tym 

samym pewność, że posiada ona najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i 

oprogramowanie?  

Dotyczy to także odpowiedzialności Zamawiającego w okresie gwarancji - producent nie  

uzna jej, jeśli aparat będzie wyprodukowany przed 2014 rokiem, a tym samym, z dużym 

prawdopodobieństwem, używany, wystawowy itp.  
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 

 

Dotyczy: SIWZ część XVII – dodatkowe postanowienia do SIWZ pkt 1 

Pytanie 3  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych z racji na 

bardzo krótki okres realizacji zamówienia.  Będzie to umożliwiało wzięcia udziału samych 

producentów danych pozycji oraz wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty pod 

względem cenowym. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało 

umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 

 

Zamawiający 

http://www.bip.ocr.pl/

