Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 12 marca 2019 roku
A/ZP/SZP.261-24/19
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-24/19 na:
Dostawę urządzeń komputerowych i drukujących do centralnej bazy
informatyczno – medycznej na potrzeby realizacji projektu pn.:
„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki
Matki i Dziecka”
Pytanie nr 1
Zamawiający w SIWZ w punkcie VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ppkt 5 określa, że przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp:
2. Celem potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego Wykonawca składa:
1) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia
(prospekt/katalog/karta/formularz danych technicznych itp.), potwierdzający
wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w Zał. nr 3 do SIWZ (z zaznaczeniem
wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego urządzenia/sprzętu).
2) Certyfikaty, deklaracje, potwierdzenia, oświadczenia, które są szczegółowo
określone w Zał. Nr 3 do SIWZ – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca informuje, że powyższe dokumenty mogą nie występować w j. polskim
a jedynie w j. angielskim i czy w związku z tym Zamawiający dopuści złożenie tych
dokumentów w j. angielskim jeżeli producent oferowanego sprzętu nie udostępnia ich
w j. polskim? Wykonawca informuje jednocześnie, że zgoda Zamawiającego bardzo
uprości przygotowanie oferty przez Wykonawcę.
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
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Pytanie nr 2- dot. część nr 1
Zamawiający wymaga, aby komputer posiadał certyfikat Energy Star 6.0. Obecnie
umowa dotycząca oznakowania Energy Star między rządem Stanów Zjednoczonych
a Unią Europejską wygasła 20 lutego 2018 https://www.eu-energystar.org/ , przez co
najnowsze urządzenia w Europie nie mogą uzyskać certyfikatu Energy Star. W związku
z tym czy Zamawiający dopuści komputer nie posiadający certyfikatu Energy Star, co
umożliwi Wykonawcom zaoferowanie komputerów spełniających wszystkie
wymagania?
Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jerzy Bal

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone
www.imid.med.pl w dniu 12 marca 2019 r.
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