
Treść zapytania wraz z odpowiedzią

Prezydent  Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na dostawę  mebli  i
krzeseł na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wpłynęło zapytanie dotyczące następujących
kwestii: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych,  niniejszym  zwracam  się  do  Państwa  jako  Zamawiającego  w  przetargu
nieograniczonym pn.”Dostawa mebli i krzeseł na potrzeby Urzędu Miasta Lublin.”, numer
referencyjny:ZP-P-I.271.152.2019,  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia (dalej jako „SIWZ”), ogłoszonej na stronie internetowej zamawiającego:

1.  Zamawiający  w pkt.  10.14 do 10.14.1.12 SIWZ precyzuje  listę  atestów/certyfikatów,
które  oferent  ma  przedstawić  Zamawiającemu  w  celu  potwierdzenie,  że  produkty
zaoferowane w toku postępowania posiadają wskazane dokumenty, jednak w pkt. 10.14.3
Zamawiający temu zaprzecza dopuszczając złożenie  innych dokumentów,  dotyczących
odpowiednio  zapewnienia  jakości  lub  środków  zarządzania  środowiskowego,
potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z
wymaganymi normami.

Tego typu dokumenty, jak np. certyfikaty ISO, nie są równoważne z tym, że dany mebel
czy  krzesło  przeszedł  badania  dotyczące  jego  wytrzymałości,  stateczności,
bezpieczeństwa czy też higieniczności, które jasno określają wskazane normy w całym
pkt. 10.14.1 SIWZ.
Tym samym Zamawiający, poprzez dopuszczenie takich oświadczeń naraża się, że meble
zaproponowane przez nieuczciwych wykonawców nie będą spełniały wyżej wymienionych
norm.

Prosimy  o  wykreślenie  z  SIWZ  punktu  10.14.3  mając  na  uwadze  bezpieczeństwo
Zamawiającego,  lub  sprecyzowanie  dokładniej  tego  punktu,  w  szczególności  poprzez
dookreślenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „równoważne”, w ten sposób, aby
Zamawiający nie naraził się na zarzut nieuczciwej konkurencji.

Odpowiedź: 

 W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż dokumenty, których wymaga zamawiający są
zgodne  z  §  13  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
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Jednocześnie  ustawodawca  w  §  13  ust  4  tegoż  Rozporządzenia  zastrzegł,  że
Wykonawca,  który  z  przyczyn  niezależnych  od  niego,  nie  ma  możliwości  uzyskania
dokumentów,  o  których  mowa  w  §  13  ust.  1  pkt  2–5,  może  złożyć  inne  dokumenty
dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego,
potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z
wymaganymi  normami  zapewniania  jakości  lub  środków  zarządzania  środowiskowego
równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm
zarządzania środowiskowego.

W związku z powyższym Zamawiający  podtrzymuje treść pkt 10.14.3 SIWZ jako
obowiązujący (wypełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa).

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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