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Warszawa 9 października 2018 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na Usługę badania maksymalnie 15
modeli półmasek filtrujących do ochrony przed cząstkami, na zgodność z wybranymi
punktami normy PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski
filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie, w zakresie
w jakim ma ona zastosowanie do półmasek filtrujących do ochrony przed cząstkami,
informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
Czy zapis „ punkt 7.9.2 (penetracja aerozolem mgły oleju parafinowego)” w załączniku Nr 6
do SIWZ, § 2 p. 1 ust. 1) można zastąpić zapisem „punkt 7.9.2 (wyłącznie penetracja
aerozolem mgły oleju parafinowego dla półmasek przeznaczonych do jednorazowego
użycia)”? Punkt ten zawiera również opisy innych metod badań.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 2 ust
1. pkt. 1) tiret punkt 7.9.2 (penetracja aerozolem mgły oleju parafinowego) i otrzymuje
on brzmienie:
 „7.9.2. wyłącznie penetracja aerozolem mgły oleju parafinowego dla półmasek
przeznaczonych do jednorazowego użycia”.
Pytanie 2
Czy zapis „… oraz interpretacja wyników badań pod kątem spełnienia wymagań normy
zharmonizowanej PN-EN 149+A1:2010 … ” w załączniku Nr 6 do SIWZ, § 2 p. 1 ust.1)
można zastąpić zapisem „… oraz interpretacja wyników badań, w ocenianym zakresie,
pod kątem spełnienia wymagań normy zharmonizowanej PN-EN 149+A1:2010 … ”?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 2 ust
1. pkt. 1) i otrzymuje on brzmienie:
„(…) oraz interpretacja wyników badań, w ocenianym zakresie, pod kątem spełniania
wymagań normy zharmonizowanej PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu
oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie,
znakowanie w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy
Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE.L Nr 81, str. 51)”.
Pytanie 3
W załączniku Nr 6 do SIWZ, § 3 p. 2 ust.1) zapisano, że Wykonawca ma tylko 1 dzień
na uwzględnienie uwag Zamawiającego w sprawozdaniu. Czy można ten termin
przedłużyć do 3 dni?
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 3
ust. 2 pkt. 1) i otrzymuje on brzmienie:
„1)
Wykonawca po zakończeniu badań laboratoryjnych sporządza w formie pisemnej
sprawozdanie z badań wraz z interpretacją wyników dla poszczególnych modeli (typów)
półmasek, które powinno zawierać w szczególności identyfikację próbki (zdjęcie wyrobu
i opakowania oraz opis wyrobu: wygląd, oznakowanie wyrobu, etykiety dołączone
do wyrobu), opis zastosowanej metody badań, datę przyjęcia próbki do badań, datę
wykonania badania oraz wyniki badań. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji lub
przekazania uwag do sprawozdania drogą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych
od dnia jego przesłania drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia
uwag Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania i ponownego
przesłania sprawozdania w formie elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby wyniki badań zawierały jednoznaczne stwierdzenie,
że przebadana próbka spełnia, bądź nie spełnia, wymagania określone w normie na zgodność,
z tymi punktami normy na które podlegała badaniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia
wymagań określonych w normie, Zamawiający wymaga jednoczesnego wskazania naruszenia
wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej;”
Pytanie 4
W załączniku Nr 6 do SIWZ, § 8 p. 1 ostateczny termin realizacji umowy określono
na 15 grudnia 2018 r. Z kolei w p. 2 tego samego paragrafu nie określono ostatecznej
daty dostarczenia próbek do badań. Ze względu na długi proces przygotowania próbek
do badań i czas wymagany na ich realizację próbki dostarczone po 9 listopada nie będą
mogły być zbadane w tym okresie. Czy można wprowadzić w § 8 p. 2 do umowy zapis,
że ostateczny termin dostarczenia próbek do badań to 9 listopada 2018 r.?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Dotychczasowy termin składania
oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 12 października 2018 r. do
godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 12 października 2018 r. do godz. 10:30
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