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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: nr postępowania  SPZOZ/PN/35/2017  na roboty budowlane w przedmiocie
zadania: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez
rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – Etap I Blok Operacyjny i Centralna
Sterylizatornia”.

Zamawiający anuluje odpowiedź

Pismo SPZOZ/SAN/ZP/484/2017 z dnia 26-09-2017
w zakresie pytania 66.

JEST

* Pytanie nr 66
Prosimy o informację czy Zamawiający w celu możliwości jakiejkolwiek weryfikacji
sprzętu (wyrobów medycznych takich jak np.: kolumny, lampy, mosty medyczne, ste-
rylizatory  czy  systemy  sterowania  zintegrowaną  salą  operacyjną)  zaoferowanego
przez wykonawców, wymaga na etapie składania ofert przetargowych złożenia wraz
z ofertą deklaracji zgodności lub zgłoszeń do RWM oraz folderów lub kart katalogo-
wych lub innych materiałów wystawionych przez producenta sprzętu, potwierdzają-
cych  spełnienie  deklarowanych  parametrów  technicznych?  Brak  takiego  wymogu
spowoduje, że Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zaoferowany przez ofe-
rentów sprzęt dopiero na etapie dostawy co może się okazać katastrofalne w skut-
kach.
Odpowiedź:     Tak. Zamawiający informuje, że wymaga załączenia do oferty deklaracji
zgodności  lub zgłoszeń do RWM oraz folderów lub kart  katalogowych lub innych
materiałów  wystawionych  przez  producenta  sprzętu,  potwierdzających  spełnienie
deklarowanych parametrów technicznych dla  pozycji 17, 22, 24, 25, 26, 30, 35, 37,
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38, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 58, 63, 65, 66,67 ,71 ,76, 78, 79, 80, 118, 124, 125, 126,
127,  140, 142 załącznika nr 3. 
      W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji w obrębie treści
załącznika nr  poprzez dopisanie pod tabelą:
UWAGA: 
Zamawiający żąda dołączenia do oferty deklaracji zgodności lub zgłoszeń do RWM
oraz  folderów  lub  kart  katalogowych  lub  innych  materiałów  wystawionych  przez
producenta  sprzętu,  potwierdzających  spełnienie  deklarowanych  parametrów
technicznych dla pozycji 17, 22, 24, 25, 26, 30, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 58,
63, 65, 66,67 ,71 ,76, 78, 79, 80, 118, 124, 125, 126, 127,  140, 142

Dodatkowo zamawiający modyfikuje brzmienie:
rozdziału XII poprzez dodanie pkt. 2.5 
dodaje  się  pkt.  2.5.  o  brzmieniu:  W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy
spełniają wymagania określone w siwz,  Zamawiający żąda załączenia do oferty kart,
katalogowych, folderów,  informacji producenta w zakresie oferowanych produktów w
zakresie poz. 17, 22, 24, 25, 26, 30, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 58, 63, 65,
66,67 ,71 ,76, 78, 79, 80, 118, 124, 125, 126, 127,  140, 142  załącznika nr 3 do
SIWZ.

MA BYĆ 

* Pytanie nr 66
Prosimy o informację czy Zamawiający w celu możliwości jakiejkolwiek weryfikacji
sprzętu (wyrobów medycznych takich jak np.: kolumny, lampy, mosty medyczne, ste-
rylizatory  czy  systemy  sterowania  zintegrowaną  salą  operacyjną)  zaoferowanego
przez wykonawców, wymaga na etapie składania ofert przetargowych złożenia wraz
z ofertą deklaracji zgodności lub zgłoszeń do RWM oraz folderów lub kart katalogo-
wych lub innych materiałów wystawionych przez producenta sprzętu, potwierdzają-
cych  spełnienie  deklarowanych  parametrów  technicznych?  Brak  takiego  wymogu
spowoduje, że Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zaoferowany przez ofe-
rentów sprzęt dopiero na etapie dostawy co może się okazać katastrofalne w skut-
kach.
Odpowiedź:      Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

                          

     
                                                         Z poważaniem 

UWAGA!!!
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na
zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany
w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.
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