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BBA-2.262.12.2021
Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na Badanie próbek kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy 
cieplnej nie większej niż 500 kW, pod kątem spełniania wymagań rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1189

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ. 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek:
Dzień dobry,
Nazywam się ********** i jestem kierownikiem*******************************. 
Nasze laboratorium posiada akredytację na normę PN-EN 303-5:2012 w zakresie badań:

a) sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

c) emisji organicznych związków gazowych dotyczących sezonowego ogrzewania
pomieszczeń,

d) emisji tlenku węgla dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń,

e) emisji tlenków azotu, wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczących 
sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

W roku 2021 w dniach od 26.04. do 7.05 mieliśmy audyt PCA na którym rozszerzaliśmy 
zakres akredytacji o badania:

b) emisji cząstek stałych dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń.
zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Audyt w tym obszarze zakończył się wynikiem pozytywnym, niemniej jednak na dokument 
w postaci zakresu akredytacji wystawiony przez PCA, który potwierdzi ten fakt niestety 
musimy poczekać. Przewidujemy iż nowy zakres akredytacji uzyskami realnie w okolicach 
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połowy lipca 2021 r. Możemy wystawić dokument, podpisany przez Dyrekcję ******** oraz 
przez Pełnomocnika do spraw zarządzania jakością potwierdzający przytoczony wyżej fakt, 
że akredytacji zakończyła się pozytywnie bez niezgodności. W związku z powyższym mam 
pytanie, czy nasza oferta z dołączonym takim oświadczeniem będzie brana pod uwagę, 
pomimo że na dzień dzisiejszy nie posiadamy potwierdzonej zapisem w zakresie akredytacji, 
akredytacji na badania emisji cząstek stałych?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wymaga, aby Wykonawca 
posiadał akredytację PCA lub innego równoważnego (europejskiego) ośrodka, na 
przeprowadzanie badań laboratoryjnych kotłów na paliwo stałe z zastosowaniem metod 
określonych w normie PN-EN 303-5. Oznacza to, że w momencie realizacji badań próbek, 
Wykonawca powinien posiadać akredytację na przeprowadzenie badań zgodnie 
z akredytowanymi metodami, a każde sprawozdanie z badań powinien opatrzyć symbolem 
akredytacji PCA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/uokik do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 11:00. 
Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11 czerwca 
2021 r. o godz. 11:15.

Z poważaniem,

Anna Ekert-Tyszewicz
Zastępca Dyrektora

Biura Budżetu i Administracji
/podpisano elektronicznie/
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