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DBA-2/240-22/2016
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na usługę badania maksymalnie 10 próbek
spawarek inwertorowych na zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 60974-1:2013-04
Sprzęt do spawania łukowego Część 1: Spawalnicze źródła energii w zakresie: p. 6, p. 8.5,
p. 9, p. 10.1, p. 10.5.2, p. 10.9, p. 10.10, p. 16.3 oraz interpretację wyników badań pod
kątem spełniania wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806),
informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów treści SIWZ o następującej treści:
Pytanie 1
Wg załącznika nr 1( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) :
Przyjęto że ilość badanych próbek to maksymalnie 10. Próbki do badań przekazywane będą
sukcesywnie do 15 września od daty podpisania umowy (zakładam że najwcześniej koniec
czerwca) Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badania w terminie maksymalnie 30-40
dni (w zależności od oferty którą przedstawi) od dnia następującego po dostarczeniu próbki.
Moje pytania są następujące : czy oznacza to że zamawiający może dostarczyć na raz np. 14
września 10 próbek i zleceniobiorca będzie i tak miał tylko 30-40 dni na wykonanie badań ?
Nawet zakładając równomierne przesyłanie próbek to przez 3 miesiące (lipiec, sierpień,
wrzesień) przyjdzie ich dziesięć czyli 3 próbki/miesiąc. Czy oznacza to
że zleceniobiorca musi być przygotowany na wykonywanie kilku (od 3-4 do nawet 10) badań
równocześnie ?
Odpowiedź na pytanie
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje
jednoczesnego dostarczenia do badań wszystkich spawarek. Zgodnie z pkt. 4 Część I SIWZ,
próbki będą przekazywane sukcesywnie. Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że jednego
dnia może do niego wpłynąć więcej niż jedna spawarka. Terminy dostarczenia
poszczególnych próbek do badań są uzależnione od terminów i rezultatów kontroli
przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej, które to będą
pobierały i przekazywały próbki do badań.
Jednocześnie należy zauważyć, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik Nr 1 do SIWZ przewiduje współpracę pomiędzy Wykonawcą a wojewódzkimi
inspektoratami Inspekcji handlowej w zakresie realizacji zleceń, co może również oznaczać
przekazywanie informacji o przewidywalnym terminie dostarczenia próbek.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert
27 czerwca 2016 r. o godz. 10:30.
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