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

i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473,  

z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), na dostawę fabrycznie 

nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością  

i estetyką do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 

1146 i 1232) przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz  

z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z zapytaniem i prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji  

w załączniku do SIWZ „Zmodyfikowany_załącznik_nr 7_3_do_SIWZ” o treści 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio normy PN:EN 

527, PN:EN 14073 wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

Normy są dokumentem ogólnodostępnym więc nie zrozumiałe jest stwierdzenie 

zamawiającego czy ma na myśli potwierdzenie norm czy potwierdzenie zgodności 

wykonanych mebli ze wskazanymi normami. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dopuści użycie w SIWZ sformułowań 

„zgodne z normami… lub odpowiadające normom”?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść zapisu – opis mebli: 

jest: 

Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane 

przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

winno być: 

Wszystkie meble pracownicze muszą spełniać normy europejskie związane z 

bezpieczeństwem ich użytkowania. Muszą być zgodne z przepisami BHP obecnie 

obowiązującymi w kraj. Dodatkowo powinny spełniać wymogi jakościowe i funkcjonalne 

związane z intensywną eksploatacją. 

Meble biurowe muszą być zgodne z aktualnymi normami PN:EN 527, PN:EN 14073 

potwierdzone certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą.  



 

Pytanie 2 

Zamawiane meble są dopasowane do wymagań i wymiarów Zamawiającego zgodnie  

z zapisem SIWZ, więc stanowią konstrukcję indywidualną, tym  samym należałoby poddać 

procesowi certyfikacji ten konkretny zestaw mebli. 

Zacytowane zapisy stanowią wymóg nieuzasadniony i są blokowanie dostępu do złożenia 

oferty innym wykonawcom niż ten, który posiada te certyfikaty na meble.  

Stanowi to nieuzasadnione mnożenie wymagań bez rzeczywistej potrzeby Zamawiającego,  

co może być utrudnieniem uczciwej konkurencji, naruszając przepisy PZP. 

Na etapie składania ofert mocno ogranicza dostępność wykonawców do zamówienia 

faworyzując tych, którzy taki atest posiadają na dzień składania ofert. Czy zamawiający 

dopuszcza możliwość odstąpienia od złożenia tego atestu na etapie składania ofert  

i dostarczenia go w momencie odbioru przedmiotu wskazanego w poz. 1 w/w załącznika, do 

zamawiającego na etapie realizacji  zamówienia. Proces uzyskania atestu wiąże się z czasem  

i nakładami finansowymi związanymi z produkcją mebla prototypu i procedury uzyskania  

i opłacenia atestu. Co nie jest możliwe do realizacji w terminie ogłoszenia Przetargu przez 

Zamawiającego.   

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadanie 

certyfikatów higieniczności na meble nie jest konieczne. Producenci mebli winni wykonać 

meble do jednostek użyteczności publicznej z materiałów posiadających atesty higieniczne 

(oczywiście tylko tych które tego wymagają np. płyta meblowa, klej, obrzeże, bo nie ma 

sensu atestować pod kątem higieniczności gwoździ czy kołków) i ich załączenie do oferty jest 

zasadne. Gwarantuje to wykonanie wyrobu, który jest higieniczny w całości, bo składa się z 

materiałów atestowanych, a jednocześnie p[od względem konstrukcyjnym spełnia wymogi 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie atesty były  złożone na etapie składania ofert.  

 

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian. 
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