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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego i mebli dla potrzeb Bloku Operacyjnego
i Oddziału Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1, dot. Grupa nr 1 – meble medyczne, Myjnia chirurgiczna, trzystanowiskowa – poz. II, 9.
W związku z tym, że myjnie chirurgiczne mają być wyposażone między innymi w syfon z funkcją automatycznej
samodezynfekcji rur i odpływów, czy Zamawiający wymaga aby Oferent załączył do oferty przetargowej (lub na wezwanie
Zamawiającego na etapie badania ofert) atest PZH na myjnię wyposażoną w syfon samodezynfekujący oraz deklarację
zgodności wraz z CE na syfon samodezynfekujący gwarantujące, że Zamawiający otrzyma certyfikowany wyrób
przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia? Wymóg przedłożenia konkretnych dokumentów,
w przeciwieństwie do samego tylko oświadczenia Wykonawcy, daje Zamawiającemu pewność i jednoznacznie potwierdza,
że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty przetargowej atestu PZH na myjnię wyposażoną w syfon samodezynfekujący
oraz deklarację zgodności wraz z CE na syfon samodezynfekujący
Pytanie nr 2, dot. Grupa nr 1 – meble medyczne:
Zabudowa meblowa (Blat przyścienny, szafka stojąca) poz. IV, 13;
Szafa wnękowa – 1 kpl.- poz. II, 4 i 11;
Zabudowa meblowa – 1kpl. – poz. IV, 6,
Zabudowa ze stali kwasoodpornej (szafy, kosze, stelaże) – 1kpl. – poz. VIII, 6,
Szafa - poz. II, 4 i 14;
Zabudowa meblowa – 1 kpl.- poz. II, 14;
Zabudowa meblowa - poz. II, 12,
Zabudowa meblowa – 1kpl. - poz. II, 10,
Zabudowa meblowa - poz. II, 13 ,
Zabudowa meblowa – 1kpl. - poz. II, 3 i 4-5.
Mając na względzie zapis zawarty w SIWZ: „Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL o
właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta” oraz wymóg, że „drzwi
wyposażone w uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej”, prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby
Oferent załączył do oferty przetargowej (lub na wezwanie Zamawiającego na etapie badania ofert) odpowiednie dokumenty
potwierdzające, że zadeklarowane w ofercie parametry (takie jak farba antybakteryjna z jonami srebra czy zastosowanie
uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej) dotyczące wybranych mebli medycznych ze stali nierdzewnej spełniają
wymagania Zamawiającego tj.:
- wykonawca zarejestrowany jako autoryzowany partner Polskiego Centrum Promocji Miedzi
- dokument badania aktywności antybakteryjnej wydany przez akredytowane laboratorium potwierdzający redukcję bakterii?
W przedmiotowej sprawie zasadnym jest wskazać, że Zamawiający, realizując postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na etapie badania ofert winien dysponować wiedzą i faktycznie dokumentami, które w jednoznaczny sposób
potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia zakreślone wymagania regulacjami siwz, co w znacznym stopniu
uprawdopodobni, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wykona zamówienie zgodnie
z tymi wymaganiami. Ponad powyższe mając na względzie Dział VI ustawy pzp, w przypadku powstania sporu pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym proces dowodowy w przypadku żądania na etapie siwz od Wykonawcy dokumentów na
potwierdzenie spełnienia wymagań, pozwoli na jednoznaczne rozstrzygnięcie i zachowanie zasad uczciwej konkurencji
i równego traktowania podmiotów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających, że zadeklarowane w ofercie
parametry (takie jak farba antybakteryjna z jonami srebra czy zastosowanie uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)
dotyczące wybranych mebli medycznych ze stali nierdzewnej spełniają wymagania Zamawiającego.

