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wg rozdzielnika
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów
medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w
Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:
Dotyczy pakietu nr 7
Zwracamy się z prośbą o podwyższenie dopuszczalnego poziomu głośności dla ssaka do 45dB oraz o
dopuszczenie wartości podciśnienia w zakresie od 0 do 85 kPa lub dopuszczenie ssaka z poziomem
głośności 30 dB, siła ssania 35l/min oraz zakresem podciśnienia od 0 do 85 kPa
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwyższenie dopuszczalnego poziomu głośności dla ssaka
do
45dB
oraz
wartości
podciśnienia
w
zakresie
od
0
do
85
kPa
i w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik numer 2 do SIWZ – zestawienie
wymaganych parametrów technicznych, który
zamieści na swojej stronie internetowej
www.szpital-konin.pl.
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie ssaka z poziomem głośności 30 dB, siła ssania
35l/min oraz zakresem podciśnienia od 0 do 85 kPa.
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która będzie
użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego)
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z
ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie
Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku
przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone
wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z
ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również
potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego
oświadczenia po stronie wykonawcy.”
Odpowiedź: Wykonawca przedkłada powyższe oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz
Ustawą PZP.
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