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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawy sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku

z

zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które

otrzymaliŚmy uprzejmie wyjaŚniam

:

Pytanie 1; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu złożeniapróbek

w

następujących pakietach: Pakiet nr 2, Pakiet nr 6, Pakiet nr 10, Oferowane wyroby medyczne są
znane zamawiającemu, co umozliwia dokonanie oceny technicznej na podstawie szczegółowych
parametrów technicznych, które zawiera formularz asortymentowo-cenowy.
OdpowiedŹl Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych co oznacza, że zarówno podmiot zamawiający (jako
organizator przetargu nieograniczonego) oraz wykonawcy (jako uczestnicy postępowania)
zobowiązani są do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności
zamawiający prowadząc kazde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zóbowiązany jest
respektowaĆ fundamentalne zasady wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, t1. równego traktowania
wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji, Oznacza to, że wszelkie wymagania zawarte w
SIWZ muszą dotyczyĆ w identyczny sposób kazdego wykonawcę. Zatem niedopuszczalne jest
okreŚlanie warunków czy wymagań tylko dla wybranej grupy wykonawcy, co sugeruje wykonawca w
swoim pytaniu.
Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu i
nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłużaterminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na O6.06.2019
r. pozostaje bez zmian.
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