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Warszawa, 6 marca 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „dostawę odczynników chemicznych
na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2017 r.”
informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Pytanie
W związku z tym, że następujące substancje: z części I, poz. 29, 30, 31, 33 są zarejestrowane
zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), jako transportowane
półprodukty wyodrębnione, mogą być one używane wyłącznie do syntezy innej (innych)
substancji w następujących „ściśle kontrolowanych warunkach”:
a) substancja jest ściśle oddzielona przy zastosowaniu środków technicznych podczas
wszystkich etapów jej istnienia, włączając w to produkcję, oczyszczanie, czyszczenie
i konserwację instalacji, pobieranie próbek, badania, załadunek i rozładunek urządzeń lub
pojemników oraz usuwanie, oczyszczanie i magazynowanie odpadów;
b) w celu minimalizacji uwolnienia i wszelkiego wynikającego z niej narażenia stosowane
są procedury kontroli i procedury postępowania;
c) substancją zajmuje się tylko odpowiednio wyszkolony i upoważniony personel;
d) w przypadku czyszczenia i konserwacji instalacji, przed otwarciem systemu i wejściem
do niego stosowane są specjalne sposoby postępowania, takie jak czyszczenie i mycie;
e) w razie wypadku i w sytuacji gdy wytwarzane są odpady, podczas procesu oczyszczania
lub czyszczenia i konserwacji instalacji stosowane są procedury kontroli i procedury
postępowania w celu minimalizacji uwolnienia i związanego z nim narażenia;
f) procedury dotyczące postępowania z substancjami są dobrze udokumentowane i ściśle
nadzorowane przez podmiot zarządzający miejscem wytwarzania;
wnosimy o ich wyłączenie z postępowania przetargowego.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
treści SIWZ. Wykonawca winien wycenić wszystkie pozycje Formularza cenowego, przy
czym w przypadku gdy z obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie, że Zamawiający
nie jest uprawniony do zakupu jakichkolwiek z oferowanych przez Wykonawcę
odczynników, Wykonawca będzie miał prawo do odmowy realizacji zamówienia w tym
zakresie.
Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a jej uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
do ofert i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty
należy składać do dnia 8 marca 2017 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 8 marca
2017 r. godz. 10:30.
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