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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250063-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Meble laboratoryjne
2013/S 144-250063

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Osoba do kontaktów: Ewa Andrzejewska,
Warszawa02-091, POLSKA. Tel.:  +48 225720314. Faks:  +48 225720331. E-mail: ewa.andrzejewska@wum.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.7.2013, 2013/S 126-215577)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:39180000, 39181000
Meble laboratoryjne
Stoły laboratoryjne
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie
z treścią § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 231), Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) próbki, opisy lub fotografie produktów., które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą katalogu lub innego dokumentu, prezentującego
oferowany system meblowy, (zawierający fotografie) oraz szczegółowe kary katalogowe lub inne dokumenty (zawierające
fotografie) oferowanych taboretów, foteli laboratoryjnych, blatów, zlewów i armatury, potwierdzające zgodność
parametrów technicznych i technologicznych oferowanych mebli z wymaganiami określonymi w Formularzu wymaganych
warunków technicznych i technologicznych, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
2) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami
jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach
europejskich.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą:
a) certyfikatu systemu zarządzania jakością, np. wg norm ISO serii 9000 lub dokumentu równoważnego;
b) certyfikatu systemu zarządzania środowiskiem, np. wg norm ISO serii 14000 lub dokumentu równoważnego;
3) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą:
a) w odniesieniu do blatów stołów laboratoryjnych atestu higienicznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że skład
chemiczny blatów nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników;
b) dokumentu potwierdzającego, że stoły laboratoryjne spełniają wymagania normy PN-EN 13150;
c) w odniesieniu do blatów i zlewów ceramicznych stołów laboratoryjnych dokumentu potwierdzającego, że zastosowana
ceramika monolityczna blatów oraz zlewów jest zgodna z normą PN-EN 14411;
2. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie
z treścią § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 231), Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) próbki, opisy lub fotografie produktów., które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą katalogu lub innego dokumentu, prezentującego oferowany system meblowy, (zawierający fotografie) oraz
szczegółowe kary katalogowe lub inne dokumenty (zawierające fotografie) oferowanych taboretów, foteli laboratoryjnych,
blatów, zlewów i armatury, potwierdzające zgodność parametrów technicznych i technologicznych oferowanych mebli
z wymaganiami określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych, stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ;
2) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami
jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach
europejskich. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą:
a) certyfikatu systemu zarządzania jakością, np. wg norm ISO serii 9000 lub dokumentu równoważnego;
b) certyfikatu systemu zarządzania środowiskiem, np. wg norm ISO serii 14000 lub dokumentu równoważnego;
3) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie
złożenie wraz z ofertą:
a) w odniesieniu do blatów stołów laboratoryjnych atestu higienicznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że skład
chemiczny blatów nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników;
b) dokumentu potwierdzającego, że stoły laboratoryjne spełniają wymagania normy PN-EN 13150;
c) w odniesieniu do blatów i zlewów ceramicznych stołów laboratoryjnych dokumentu potwierdzającego, że zastosowana
ceramika monolityczna blatów oraz zlewów jest zgodna z normą PN-EN 14411 lub normą równoważną w zakresie
odporności chemicznej i odporności na plamienie;
2. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


