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oDPoWlEDŹ NA PYTAN|A WYKoNAWGoW

Sprawa: ,,Dostawa mebli na wyposaŹenie lnformatorium Urzędu Statystycznego w Warszawie"

,,Proszę o wyjaśnienie ,,półokrągłe krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od strony użytkownika",

czy chodzi o podfrezowanie do wewnątrz połkoliste, ktore umożIiwi przysunięcie się z krzesłem?"

.TAK

,,Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że dostarczony produkt będzie najwyższej jakości tak jak

inne lJrzędy Statystyczne Wymaga, aby knesła socjalne (oPZ Lp. 24) oraz knesła konferencyjne

(oPZ Lp 25) posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN- 16139-2013 okreśIającej wy'

magania wytrzymałości, tnlvałości i bezpieczeństwa? "

.NIE

,,Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że dostarczony produkt będzie najwyższej jakości tak jak

inne llrzędy Statystyczne Wymaga, aby knesła biurowe obrotowe (oPZ: Lp-. 23) posiały atest po'

twierdzający spełnianie norm PN-EN 1335-1: 2004, PN-EN 1335-2: 2009, PN-EN 1335'3: 2009, oraz

PN-EN 1022: 2o07 okręcających wymagania wytnymałości stateczności i bezpieczeństwa?"

.NIE

,,Czy Zamawiający tak jak inne tJnędy Statystyczne wymaga, aby atesty były dołączone do oferty?"

.NIE
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/
,,CzY Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak również ze

'zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączane do ofefty Atesty były nie

starsze niż 1 rok lub 2lata?"

.NIE

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem oraz stanowiskiem Urzędu ZamÓwień Publicznych przy dokonywaniu

opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający powinien w pierwszej kolejności kierowac się art. 29 ustawy zdnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2013 r' poz'907 z pożn. zm.), wskazującym, iz

przedmiot zamowienia opisuje się w sposob jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych

i zrozumiałych okreŚleń, pŻy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności, mogących miec wpływ na

sporządzanie oferty. A jeŻeli do opisu przedmiotu zamÓwienia moŻna zastosowaĆ wymagania określone w art.

30 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamÓwień publicznych (Dz. U. z2013 r. poz.907 zpożn' zm.),

powinien rownieŻ uwzględniac cechy techniczne i jakoŚciowe przy przestrzeganiu polskich norm przenoszą-

cych europejskie normy zharmonizowane. Nalezy przy tym podkreŚlić Że określenie przedmiotu zamowienia

jest nie tylko obowiązkiem' ale takŻe uprawnieniem zamawiającego. Oznacza to, Że obowiązek przestrzegania

reguł opisywania przedmiotu zamÓwienia nie stoi w sprzecznoŚci z określeniem przedmiotu zamowienia w

sposób uwzględniający potrzeby zamawiĄącego. Brzmienie art. 30 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poŻn' zm.) wskazuje, Że zamawiający nie moze opisac

przedmiotu zamówienia w sposob sprzeczny z właściwymi normami. Przepis ten nie zawierajednak obowiąz-

ku posługiwania się normami w opisie przedmiotu zamÓwienia. Uzyte przez ustawodawcę wyraŻenie ,,przy

przestrzeganlł"r'' sugeruje pomocniczy charakter norm. Jednocześnie zwracam uwagę, Że do obowiązkow wy-

konawcy naleŻy w szczególności: wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową, z opisem przedmiotu

zamÓwienia i ofertą, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami w tym BHP, ochrony Śro-

dowiska, odpadow, przeciwpoŻarowymi i innymi przepisami szczegołowymi obowiązującymi w tym zakresie

(dodatek nr 3 do SIWZ, $ 3 ust.2 wzoru umowy).


