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L. dz. DZP-297/22

Poznań, dnia 26.05.2022r.
Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: TPm-36/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa

z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych
dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników.

W związku z wpływem zapytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela
poniższych odpowiedzi:
Dotyczy części 1 – dygestoria metalowe:
Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści dygestoria z blatem ze stali nierdzewnej, który jest wykonany z blachy
ze stali nierdzennej austenitycznej, gatunek 1.4301?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 2: Czy zamawiający dopuści dygestoria, których przedmiotowym środkiem dowodowym będzie:
Aktualny certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowane niezależne laboratorium dysponujące
odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą do wykonywania testów na zgodność z normą:
• PN-EN 14175- 2 Wyciągi laboratoryjne - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania
• PN-EN 14175- 3 Wyciągi laboratoryjne -Część 3: Metody badania typu?
Pytania dla części 1 i części 2
Pytanie 3:
„W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi potwierdzenia aktualnego certyfikatu wraz protokołami badań
na zgodność z normą Zamawiający przywołał jej zakresy
1) PN- EN 14175 -2 Wyciągi laboratoryjne – Część 2 Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania
2) PN–EN 14175 - 2 Wyciągi laboratoryjne – Część 2 Wymagania bezpieczeństwa i sprawności - wymieniona
norma nie istnieje (zapewne została wpisana przez omyłkę pisarską) – jest jedynie wymiona norma
wymieniona w punkcie 1)
3) PN – EN 14175 – 3 Wyciągi laboratoryjne – Część 3 Metody badania typu.
Zaznaczę w tym miejscu, że aby można było potwierdzić zgodność w zakresie PN-EN 14175- części 3 należy
stosować się do wymagań, terminów i definicji określonych w normie PN-EN 14175 - części 2.
W związku z faktem, że Zamawiający odpowiada za optymalne parametry wyciągowe i dostarcza system
nadzorujący do dygestorium, w gestii Wykonawcy jest okazanie że dostarczone dygestoria posiadają aktualny
certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14175 w zakresie części 2. Pozostałe wymagania uzależnione są
od parametrów wyciągowych i sytemu nadzorującego i dlatego powołanie się na inne części jest niewłaściwe, gdyż
certyfikaty wydawane są dla różnych zakresów o których Zamawiający nie pisze.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę
badawczą na zgodność z normą PN - EN 14175 - 2 Wyciągi laboratoryjne: Wymagania bezpieczeństwa
i sprawności działania”
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Odpowiedź na pytania nr 2 i 3:
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
dokonuje zmiany zapisów pkt-u 19.1 ppkt. 6 SWZ na poniższe:
6. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia do oferty Wykonawca dołączy przedmiotowe środki dowodowe:
zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.
dla części 1:
Aktualny certyfikat lub protokół zgodności z normą wydany przez akredytowane niezależne laboratorium
dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą do wykonywania testów na zgodność
z normą:
• PN-EN 14175- 2 Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania
• PN-EN 14175- 3 Wyciągi laboratoryjne—Część 3: Metody badania typu
dla części 2:
Aktualny certyfikat lub protokół zgodności z normą wydany przez akredytowane niezależne laboratorium
dysponujące odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą do wykonywania testów na zgodność
z normą:
• PN-EN 14175- 2 Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania
• PN-EN 14175- 3 Wyciągi laboratoryjne—Część 3: Metody badania typu
II. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:
1) jako termin składania ofert wskazuje się: 01.06.2022 r. godz.: 10:00,
2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 01.06.2022 r. godz.: 11:00.
3) jako termin związania ofertą wskazuje się 30.06.2022r.
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując
je, jako ważne i wiążące.
Z poważaniem,

Paweł
Uruski
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