Warszawa, 8 stycznia 2020 r.
BBA-2.262.1.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na usługę badania próbek kotłów na paliwo stałe
o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w rozumieniu art. 172a pkt ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r, poz. 1396, z późn. zm.),
w zakresie spełniania przez te produkty wymagań przepisów prawa w odniesieniu do
granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej określone
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690, z późn. zm.) – 2 części zamówienia,
informuję, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej
treści:
Pytanie Nr 1
W pkt. 3.1 zaznaczono, że laboratorium do którego będą dostarczane próbki powinno znajdować się
na terytorium jednego z województw określonych dla danej części zamówienia. Natomiast w pkt. 6.5
zaznaczono, że każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Podobnie
w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 1 określono, że usługa dotyczy 10 próbek kotłów. Prosimy
o określenie czy możemy przystąpić do jednej lub obu części postępowania.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem 6.5 SIWZ
przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części. Dopuszcza się składanie ofert
częściowych, zgodnie z częściami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Każdy z Wykonawców
może złożyć ofertę na jedną część lub dwie, przy czym składając ofertę na obie części Wykonawca
musi zapewnić dla danej części zamówienia, że Laboratorium lub inne miejsce do którego będą
dostarczane próbki do zbadania, znajdować się będzie na terytorium jednego z województw
określonych dla danej części zamówienia w SIWZ (pkt 9 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 2 ust. 5).
Należy podkreślić, że w przypadku wskazania innego miejsca dostarczania próbek niż Laboratorium
miejsce te musi zapewniać przyjęcie próbek i przechowywanie próbek z zachowaniem stosownych
przepisów i w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą jakości i cech
charakterystycznych do momentu ich przebadania.
Pytanie Nr 2
W pkt. 3.2 określono maksymalny czas badania kotłów dla jednej próbki - 28 dni. Natomiast
w Załączniku 1 do SIWZ w pkt. 3 zastrzeżono możliwość dostarczenia do wykonawcy jednorazowo
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5 próbek kotłów. Czy w takim przypadku określony przez wykonawcę termin będzie biegł dla
wszystkich dostarczonych w jednym dniu kotłów?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 4.1SIWZ próbki będą
przekazywane sukcesywnie. Na zbadanie każdej próbki laboratorium ma 28 dni. W przypadku gdy
równocześnie do laboratorium inspektoraty IH dostarczą 5 próbek, termin ten nie ulega zmianie,
badania muszą być wykonane zgodnie z zamówieniem w terminie 28 dni od dostarczenia próbki.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ. Dotychczasowy termin składania oraz
otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 13 stycznia 2020 roku do godz.
11:00. Termin otwarcia ofert 13 stycznia 2020 r. godz. 11:30.
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