BZP/38/383-26/16

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12.04.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro – „Przeglądy okresowe aparatury elektromedycznej – powtórka
BZP/38/383-26/16.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Formularza oferty, Dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju działając na podstawie § 22 pkt 9 obowiązującego
u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015 r. wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 – dot. Formularza oferty
Czy zamawiający zezwoli na następujące wykreślenia ze specyfikacji do przetargu:
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.
2. Wykonawca winien dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym,
umożliwiającym wykonywanie przedmiotu umowy opisanego w pkt II części A Formularza oferty, tj:
a) Wykonawca dysponuje upoważnieniem producenta w zakresie prowadzenia serwisu aparatury
medycznej na terytorium RP lub dysponuje co najmniej 1 osobą o której mowa w pkt VII ppkt c) tiret
drugi w części A Formularza oferty.
b) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym :
- Wykonawca dysponuje stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług objętych
zamówieniem z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami – dotyczy aparatury objętej
zamówieniem – wg załącznika nr 4 (dotyczy wszystkich pakietów).
c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, tj.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych
(dotyczy wszystkich pakietów); oraz
- co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie wystawione przez
producenta aparatury, autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury medycznej lub
upoważnienie producenta o którym mowa w pkt. VII ppkt a) części A Formularza oferty (dotyczy
wszystkich pakietów).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
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