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ZZ-2380-25/20 

 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) 

 zwanej dalej „uPzp” na naprawę, kalibrację (adiustację), wzorcowanie lub zlecenie wykonania 

wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości 

alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji  

woj. Zachodniopomorskiego. 

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4  uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło 

do Zamawiającego w dniu 22.04.2020 r. wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie 1: 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ wymienia usługę wzorcowania nie wskazując 

ilości punktów pomiarowych w jakich wymaga wzorcowania dla urządzeń z części II. Ilość punktów 

pomiarowych w usłudze wzorcowania wpływa na koszt usługi, dlatego wnosimy o wskazanie ilości 

punktów pomiarowych wraz ze wartości tychże punktów  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres pomiaru w jakich  punktach ma być przeprowadzane wzorcowanie 

dla urządzeń do kontroli trzeźwości  określone są w  Przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który określa stan po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu               

w organizmie wynosi lub prowadzi do obecności w jednym litrze wydychanego powietrza od 0,1 mg 

do 0,25 mg alkoholu i w takich punktach powinny być wzorcowane urządzenia. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga aby podmiot/laboratorium wykonujący wzorcowanie urządzeń posiadał 

akredytację PCA w obszarze wzorcowania analizatorów wydechu według normy PN-EN ISO-IEC 

17025:2018-02?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania zgodnego  z przepisami  obowiązującymi  na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

Pytanie 3: 

W załączeniu nr 4 do części II wskazane są ilości urządzeń i przewidywane ilości usług wzorcowania ilość 

usług w czasie trwania umowy z przeprowadzonej kalkulacji wynika, iż usługa powinna być wykonywana 

co 6 miesięcy. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie oraz informację cz Zamawiający wymaga wskazania 

na świadectwie zalecanego kolejnego terminu wzorcowania? 

Odpowiedź: 



Zamawiający wymaga, aby na świadectwie Wzorcowania umieszczony był zalecany termin 

kolejnego wzorcowania. 

  

 

Pytanie 4: 

Formularze kalkulacji cenowej w części II poz.2 i poz. 3zawierają wykaz usług i części dla urządzeń Alco-

Sensor V i Alco- Sensor FST. W obu przypadkach zapisano nazwy części zamiennych, które w większości 

nie są stosowane w tych typach urządzeń i dotyczą modelu Alco- Sensor IV. Czy w związku z tym 

Zamawiający pozwala na wykreślenie niewłaściwych wpisów czy mimo wszystko wymaga ich 

wypełnienia? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie,  Zamawiający  modyfikuje  formularz kalkulacji cenowej   w części II- 

 załącznik nr 4.2 do siwz. 

  

 

 
Termin składania i otwarcia ofert dla części (zadań) od 1 do 6 pozostaje bez zmian. 
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