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Warszawa, 1 lipca 2016 r.
DBA-2/240-25/2016
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na usługę badania próbek ładowarek do
telefonów komórkowych na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 547; dalej: rozporządzenie RoHS II) w odniesieniu do maksymalnych,
dopuszczalnych wartości stężenia wagowego w materiałach jednorodnych substancji,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia RoHS II informuję, że wpłynęły
zapytania dotyczące zapisów treści SIWZ o następującej treści:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pominięcia etapu badań przesiewowych
i przebadanie wyodrębnionych z ładowarki materiałów jednorodnych metodą chemiczną
określającą w sposób precyzyjny zawartość wyspecyfikowanych w RoHS II substancji
chemicznych, w przypadku gdy ze względu na kształt (zbyt cienkie druciki, płytki) i masę
(zbyt mała ilość próbki) wyodrębnionego materiału jednorodnego przeprowadzenie badań
przesiewowych jest niemożliwe?
Pytanie 2
W związku z obowiązującymi w laboratorium akredytowanymi procedurami badawczymi
wymagającymi do przeprowadzenia badań, odpowiedniej ilości materiału jednorodnego,
zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej
liczby egzemplarzy poszczególnych ładowarek umożliwiających, wyodrębnienie z nich
materiałów jednorodnych w ilościach umożliwiających przeprowadzenie badań zgodnie
z obowiązującymi w laboratorium procedurami?
Odpowiedź na pytanie 1 i 2
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż oczekuje od Wykonawcy
podania liczności próbki (tj. liczby egzemplarzy ładowarki jaka ma przypaść na jedną próbkę)
potrzebnej do prawidłowego wykonania badania. Jednakże z uwagi na obowiązujące
przepisy, tj. art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), który wymaga pobrania przez Inspekcję Handlową próbki
wraz z próbką kontrolną, o tej samej liczności, zakładana liczność próbki nie może być zbyt
duża (tj. przekraczająca 3 szt. z jednego modelu). Jeżeli liczność próbki będzie
niewystarczająca do przeprowadzenia badań przesiewowych obiektów o niskiej masie lub
utrudni badanie, wówczas można odstąpić w takim przypadku od badania przesiewowego.
Jednak do badań chemicznych (precyzyjnych) należy w pierwszej kolejności kierować
te materiały jednorodne, które można było zbadać metodą przesiewową i uzyskano wskazanie
o potencjalnym występowaniu zabronionej substancji.
Pytanie 3
Posiadanie przez laboratorium akredytacji w zakresie badań przesiewowych, gwarantuje
właściwą ocenę obiektów w odniesieniu do wymagań rozporządzenia RoHS II oraz dalszą ich
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ocenę w kierunku badań chemicznych metodą precyzyjną, w związku z powyższym czy
Zamawiający dopuszcza wykreślenie z SIWZ zapisu o braku wymagania akredytacji do
przeprowadzenia badań przesiewowych.
Odpowiedź na pytanie
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż utrzymuje zapis
o dopuszczalności wykonania badań przesiewowych poza akredytacją, jednak ze względów,
które podano w pytaniu, posiadanie akredytacji na te badania niewątpliwie wzmocni
wiarygodność wyników i jest dopuszczalne. Jeżeli Wykonawca posiada akredytację na
badania przesiewowe powinien je przeprowadzić w ramach akredytacji.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie w ofertach nie wymaga dodatkowego czasu.
Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać
do dnia 06 lipca 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 6 lipca 2016 r. o godz.
11:30.
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