Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/

/

/12

Data: 24.09.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego oraz
wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.(Znak postępowania:
4545/2012).
W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do Zamawiającego zostały wniesione przed upływem
terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
Dot. : załącznik 5:
1. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia określony w załączniku 5 nie podlega rygorom ustawy o wyrobach medycznych
zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. VI, 3, 2) SIWZ, tj. o konieczności posiadania przez
oferowany przedmiot zamówienia a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym tj. Deklaracja Zgodności oraz Certyfikat Jednostki
Notyfikowanej, b) dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów
Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na rzecz wyspecyfikowanego w poz. 13 tabeli parametrów
technicznych „Wózka zabiegowo-opatrunkowego – 1 szt” oraz „Wózka zabiegowo-opatrunkowego z wyposażeniem – 2 szt”
Atestu higienicznego potwierdzającego przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów
medycznych”, które to dokumenty jednoznacznie potwierdzą, że oferowane wózki są dopuszczone do wyposażenia szpitali,
gabinetów medycznych i stomatologicznych?
Dot. : Pakietu 1, załącznik 6:
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu zwłok o długości całkowitej wynoszącej 2200mm?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu zwłok z układem jezdnym składającym się z czterech kół o
średnicy 150mm z centralnym hamulcem?
Dot. : Wózek do transportu zwłok – 1 szt.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z pokrywą stanowiącą metalowy, lakierowany proszkowo szkielet przykryty
miękkim tworzywem, w kolorze białym, nieprzeźroczystym?
5. Czy Zamawiający dopuści wózek z mechaniczną regulacją wysokości w zakresie 60-90 cm?
Dot. : Wózek wanna do mycia pacjentów – 1 szt.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości ustawienia w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
7. Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 125 mm blokowanymi centralnie?
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
odpowiadamy, że:
Ad. 1.Tak.
Ad. 2. Tak.
Ad. 3. Tak.
Ad. 4. Nie.
Ad. 5. Nie.
Ad. 6. Nie.
Ad. 7. Nie.
Z poważaniem
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