Bystra, dnia 23.09.2016 r.
L.dz: 34/EZP/380/EAE/12/2016

Adresat:
Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do leczenia operacyjnego i skojarzonego
raka płuca na potrzeby Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – nr sprawy
34/EZP/380/EAE/12/2016

Specjalista ds.
Zamówień Publicznych
tel./fax (33) 499 18 10
zp@szpitalbystra.pl

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:

Pytanie nr 9
Dotyczy części nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez nas wózka, w ramach pozycji
"Wózek aparaturowy" który jest wyrobem modułowym, może być dowolnie konfigurowany,
składający się z zasadniczych części składowych będącymi wyrobami medycznymi
w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) oraz
z elementów niebędących wyrobami medycznymi, a stanowiących uzupełnienie funkcjonalne
wózka np. szuflady, uchwyty na kamerę, które nie podlegają pod Ustawę o wyrobach
medycznych, deklaracji zgodności oraz oznakowania CE?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę by w skład zestawu: videotorakoskop z torem wizyjnym HDTV
wchodził wózek aparaturowy o budowie modułowej, dowolnie konfigurowalny. Z uwagi na
fakt, iż przywołany wózek aparaturowy nie jest sam w sobie przedmiotem zakupu, a jedynie
jednym z kilku zintegrowanych elementów składowych stanowiącego przedmiot zakupu
zestawu aparaturowego: videotorakoskop z torem wizyjnym HDTV, należy zaoferować
w ramach zestawu taki wózek, który spełni wymagania siwz, oraz jednocześnie umożliwi
dokonanie sprzedaży/zakupu wyłącznie videotorakoskopu z torem wizyjnym HDTV jako
zintegrowanego urządzenia (w kompilacji wyposażeniowej określonej w siwz) objętego
ośmioprocentową stawką podatku VAT, właściwą dla sprzedaży wyrobów medycznych.

W zakresie, w którym udzielone odpowiedzi na zapytania zmodyfikowały warunki
zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy je traktować
jako zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38
ust 4 ustawy.
Dyrektor CPiT w Bystrej
/na oryginale podpis osoby upoważnionej/

