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Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień na „Dostawy urządzeń i aparatów medycznych dla Centrum Rehabilitacji Rolników 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu” Ogłoszenie BZP nr 630315-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję: 

Pytanie 1: 

Zadanie 2 i 3 

„Czy zamawiający dopuści w zadaniu 2 i 3 urządzenia, które nie są wyrobami medycznymi zgodnie z dyrektywą 
93/42/EU, posiadają stosowne certyfikaty dla sprzętu treningowego oraz spełniają wszystkie pozostałe 
parametry?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści w zadaniu 2 i 3 urządzenia, niebędące wyrobami medycznymi w rozumieniu                          
dyrektywy 93/42/EU, posiadające stosowne certyfikaty dla sprzętu treningowego oraz spełniające wszystkie 
pozostałe parametry? 

Pytanie 2: 

Zadanie 3 

„Wieloletni dostawca wysokiej jakości aparatury medycznej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do powyższego 
postępowania urządzeń o poniższych parametrach. Pragniemy nadmienić, że do dnia dzisiejszego dostarczyliśmy 
do wielu placówek sprzęt medyczny, który działa bezawaryjne  i cieszy się pozytywną opinią użytkowników.  

Zadanie 3. Bieżnia – szt. 2 

Pkt. 1 Wymiar pasa bieżni minimum 160 x 55 cm. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z wymiarem pasa bieżni 140x48 cm? 

Pkt. 2 Dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z dopuszczalnym obciążeniem 150 kg? 

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości 
zamawianego systemu, a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych 
możliwościach analizy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

- wymiar pasa bieżni minimum 160 x 55 cm. 

- dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg. 
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