Warszawa, dnia 16.08.2017 r.
ZZP.ZP.151/17.741.17

WYKONAWCY
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę,
instalację/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej - akcelerator liniowy
niskoenergetyczny na potrzeby COI w Gliwicach; znak sprawy : ZZP-151/17
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego
wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców dotyczące zapisów treści SIWZ. W związku z
powyższym uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień:
Pytanie 1
„Dot. Formularz Ofertowy
Zgodnie z zapisami pkt V.2 SIWZ świadectwa i certyfikaty należy dostarczyć na wezwanie
Zamawiającego, natomiast w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) w sekcji IV należy
wymienić dokumenty z podaniem który kolejno stanowią załącznik do oferty.
• Kiedy należy dostarczyć certyfikaty (dokumenty dopuszczające)?
• Czy należy wpisać do wykazu załączników do oferty z kolejnym numerem
porządkowym, również w przypadku dostarczenia ich na wezwanie?”.
Odpowiedź 1
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. rozdz. V ust. 2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE DO OFERTY (WYMAGANE POZWOLENIA I/LUB ŚWIADECTWA
I/LUB CERTYFIKATY):

2.1. W celu potwierdzenia, że zaoferowany akcelerator odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią
właściwego aktualnego dokumentu, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
a) deklarację zgodności lub
b) certyfikat CE lub
c) dokument potwierdzający rejestrację w Rejestrze Wyrobów Medycznych zgodnie z
Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z późn.
zm.).
2.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie
oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.”
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie.
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Pytanie 2
„W związku z zapisami IV. 14 SIWZ (które mówią o złożeniu wraz z ofertą dokumentów),
oraz w związku z zapisami XI. Pkt 3 SIWZ (w którym Zamawiający wskazuje, że wezwie
Wykonawcę, do złożenia dokumentów którego oferta została oceniona najwyżej), prosimy o
wyjaśnienie, czy w postępowaniu konieczne będzie składanie dokumentów już wraz z ofertą
- także tych dotyczących przesłanek do wykluczenia ?”.
Odpowiedź 2
Zamawiający nie ma możliwości żądania od Wykonawców złożenia wraz z ofertą
dokumentów podmiotowych, o których mowa w rozdz. IV SIWZ (z zastrzeżeniem pkt 1.6.,
1.7., 1.8.).
Zamawiający wskazuje jedynie w rozdz. IV pkt 14 SIWZ, iż pożądane (ale nie konieczne) jest
aby dokumenty, o których mowa w rozdz. IV SIWZ, Wykonawca złożył wraz z ofertą, co
ułatwi i przyspieszy dalsze procedowanie.
Pozostałe odpowiedzi na zapytania Wykonawców w opracowaniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin
obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do dnia 01.09.2017r.
do godziny 10:00.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w
siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu:
01.09.2017 r. o godz. 11:00
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie.
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