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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Dostawa mebli ze stali nierdzewnej dla bloku operacyjnego 

Numer ogłoszenia: 2013/S 065-108876  ; data zamieszczenia: 03/04/2013    data wysłania 29.3.2013 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  

o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:  

 

PYTANIE 1 

W związku z tym, że wyroby będące przedmiotem postępowania przetargowego są przeznaczone 

do zastosowania w jednostkach służby zdrowia, czyli w obiektach o podwyższonych wymogach 

higienicznych w szczególności jeśli chodzi o bloki operacyjne Zamawiający wymaga deklaracji 

zgodności CE dla poz. 44,47,48,50 oraz atestów dopuszczających do używania w jednostkach 

służby zdrowia dla poz. 1-8,11-12,15-16,19-20,25-43,45,46,51-52. W związku z powyższym 

prosimy o informację, czy należy dostarczyć łącznie z ofertą Atest PZH oraz certyfikat ISO 9001 i 

certyfikat jakości dla wyrobów medycznych EN-PN ISO 13485? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikuje SIWZ.   

 

PYTANIE nr 2 

Czy Zamawiający może określić z jakiego materiału wykonane są ściany, na których będą 

powieszone regały i lustra? 

Odpowiedź: Ściany są z paneli metalowych malowanych proszkowo, w związku z tym montaż 

bez wiercenia 

 

PYTANIE 3 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców celem 

dokonania pomiarów ostatecznych? 

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi Oferentom dokonanie takiej wizji ale nie wymaga jej.    

 

PYTANIE nr 4 

Czy należy wycenić meble wykonane w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niż 

0H18N9 – przy czym konstrukcja boków, podłóg i sufitów szaf, szafek oraz wózków wykonana 

przynajmniej z pojedynczej blachy o odpowiedniej grubości zapewniającej sztywność całej 

konstrukcji min. 1mm? Blaty z blachy grubości min. 1,5mm? 

Odpowiedź: TAK 

 

 

PYTANIE nr 5 



Czy należy zastosować do drzwiczek i szuflad uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali 

nierdzewnej? 

Odpowiedź: TAK 

 

 

PYTANIE nr 6 

Czy należy zastosować zlewy zintegrowane z blatami bez widocznych połączeń oraz bez użycia 

uszczelniaczy typu silicon? 

Odpowiedź: TAK 

 

PYTANIE nr 7 

Czy w szafach, i szafkach należy zastosować półki wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej z 

zamocowaniem umożliwiającym  regulację wysokości? 

Odpowiedź: TAK 

 

MODYFIKACJE: 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje SIWZ 

w następujący sposób: 

1. W Siwz w cz. 7. Zapis „7.W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych produktów 

2. Deklaracja zgodności CE dla poz.44,47,48,50 

3. Atest dopuszczający do używania w jednostkach służby zdrowia dla poz. 1-8, 11-12,15-

16,19-20,25-43,45-46,51-52” 

zastępuje się zapisem „7.W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Katalogi lub karty katalogowe oferowanych produktów 

2. Deklaracja zgodności CE dla poz.44,47,48,50 

3. Atest PZH dopuszczający do używania w jednostkach służby zdrowia dla poz. 1-8, 11-

12,15-16,19-20,25-43,45-46,51-52 

4. Certyfikat ISO 9001 

5. Certyfikat jakości dla wyrobów medycznych EN-PN ISO 13485 ” 

 

2. W SIWZ w 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „09.05.2013” zastępuje 

się zapisami „17.05.2013” 

 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach 

zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień „17.05.2013”. Godziny pozostają 

bez zmian. 

 

 

Z poważaniem 

 


