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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Dotyczy postępowania publicznego, prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych - w trybie zapytania ofertowego,  na dostawę mebli 
laboratoryjnych i urządzeń technicznych laboratorium (dygestorium) wraz z montażem. 
 
Zamawiający, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., informuje, że w dniu 17.11.2017r. wpłynęło zapytanie 
do wyżej wymienionego postępowania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść zapytania wraz z 
wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej. 
 
 
 
PYTANIE 1: Prosimy o wyjaśnienie  dotyczące odpowiedzi na zapytania nr  1  z dnia 17.11.2017 r  w 
zakresie odpowiedzi na pytanie 2, gdzie Zamawiający zmienił pkt 3.II  formularza  oferty w ten sposób, że 
otrzymuje ona następującą  treść: 
Powinny  być specjalnie zaprojektowane  i wyprodukowane   do stosowania  w laboratoriach  analitycznych i 
fizyko chemicznych, wykonane z materiałów o zwiększonej odporności chemicznej na roztwory wodne 
kwasów, wodorotlenków, soli organicznych, acetonu, acetonitrylu, metanolu, etanolu, izopropanolu, chlorku 
metylu, środków czyszczących w tym posiadających raport/atest wydany przez akredytowaną jednostkę 
badawczą dla żywic fenolowych danego producenta tych płyt . 
Wykreślić: spełniające wymagania normy EN 13150 i EN 14727, potwierdzone deklaracją zgodności z w/w 
normą  
Czy związku wyżej wymienioną odpowiedzią na pytanie nr  2 należy rozumieć że wykreślenie dotyczy tylko 
blatów, a wymagania normy EN 13150 i EN 14727 dotycząca mebli laboratoryjnych, pozostają bez 
wykreślenia  i należy stosowną deklaracją potwierdzić dla mebli laboratoryjnych?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający w zakresie mebli laboratoryjnych pozostawił zapisy zapytania ofertowego 
w zakresie wymagań normy EN 13150 i EN 14727  i potwierdzenia deklaracją zgodności z w/w normą bez 
zmian. Wykreślenie dotyczyło, zgodnie z zakresem odpowiedzi blatów z żywicy fenolowej. 
  
Sprostowanie. Przez omyłkę wpisano pytanie na, które już udzielono odpowiedzi w zestawie 3. Teraz 
prawidłowo przedstawiono pytanie i odpowiedź. 
 
PYTANIE 2: Czy z uwagi iż meble będą dostarczane dla Regionalnego Centrum Zdrowia – jednostki 
medycznej Zamawiający wymaga aby producent mebli  posiadał  Certyfikat  zgodności iż stosuje  System 
Zarządzania  z normą  PN- EN ISO 13485:2012 - Zarządzania  jakością dla wyrobów medycznych w 
zakresie  Projektowania , rozwoju produkcji  , serwisu mebli laboratoryjnych i medycznych oraz  dygestoriów  
i wymieniony certyfikat załączyć do oferty.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie stawia innych wymagań poza wskazanymi w SIWZ. 
 
 


