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Kraków, dnia 27 października 2020r.
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli stalowych do
wyposażenia pomieszczeń pracowni i pomieszczeń pomocniczych, związanych z
realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26,
tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”,
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w
postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
Szanowni Państwo,
Zamawiający wymaga od Wykonawców, aby wszystkie meble i szafki pracownicze
posiadały certyfikat TUV GS.
Jednakże na podstawie art. 30b ust. 3 i 4 ustawy Pzp "celem zapewnienia uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców ustawodawca zobowiązał
zamawiających do akceptowania certyfikatów wydanych przez inne równoważne
jednostki oceniające zgodność (do jednostki oceniającej zgodność wydającej żądany
certyfikat). Zamawiający zobowiązany został również przez ustawodawcę do akceptacji
odpowiednich środków dowodowych, innych niż te, o których mowa w ust. 1 i 3
komentowanego przepisu, w szczególności dokumentacji technicznej producenta, w
przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z
badań, o których mowa w ust. 1 i 3 komentowanego przepisu, ani możliwość ich
uzyskania w odpowiednim terminie”. Oznacza to nie prawo, lecz obowiązek uznawania
przez zamawiającego innych certyfikatów niż wydane przez konkretną jednostkę, a
także innych środków dowodowych niż same certyfikaty na potwierdzenie spełnienia
przez wykonawców wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.
Takie stanowisko jest w doktrynie ugruntowane i potwierdza je szereg publikacji, w
tym np. Komentarz do Prawa zamówień publicznych pod red. dr hab. Małgorzaty
Sieradzkiej (rok 2018, wydanie 1, stan na 2018-10-16),, w którym wskazuje się, że „w
przypadku określenia przez zamawiającego jednostki oceniającej zgodność, która
powinna być wystawcą certyfikatu – ustawodawca zobowiązuje zamawiającego do
przyjęcia certyfikatu wydanego przez inną równoważną jednostkę oceniającą zgodność.
Powyższe ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Na zasadach określonych w art. 30b ust. 4 Zam PublU zgodność
oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami lub cechami
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach
realizacji zamówienia można też potwierdzić za pomocą certyfikatów wydawanych
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przez równoważne jednostki certyfikujące lub za pomocą innych dokumentów np.
dokumentacji technicznej producenta.”
W związku z powyższym, w zakresie wymogu przedłożenia certyfikatów TUV GS
proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie akceptował także certyfikaty i atesty,
względnie inne dokumenty (sprawozdania z badań) wydane przez inne jednostki
oceniające zgodność na podstawie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań
Zamawiającego z art. 30 ustawy Pzp, lub oświadczenie producenta o spełnianiu
standardów zgodnych z certyfikatem TUV GS?
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zadane pytanie zawarta jest w pkt 3)1. ppkt
1.7 i 1.8 SIWZ i jest ona twierdząca. Zamawiający potwierdza, iż będzie akceptował
także certyfikaty i atesty, względnie inne dokumenty (sprawozdania z badań) wydane
przez inne jednostki oceniające zgodność oferowanej dostawy z wymaganiami
Zamawiającego lub oświadczenie producenta o spełnianiu standardów zgodnych z
certyfikatem TUV GS.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do
SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter
oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu
składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i
otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i
otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Z poważaniem,
Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
Date / Data: 202010-27 10:39
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