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Radom, dnia  13.02.2018r. 

 

 

 

W Y K O N A W C Y 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  SIWZ 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek 

Policji w garnizonie mazowieckim” - Nr sprawy 5/18 

 

 

 W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

z póż. zm. (Dz. U. z  2017r. poz. 1579)  wyjaśnia: 

 

Pytanie - Proszę o ustosunkowanie się do zapisów w dziale : 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP. pkt H. Dla produktu wskazanego w kolumnie nr 

5 tabeli jako „zamiennik” Wykonawca dostarczy dokumenty: I. Certyfikat wraz z numerem 

certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10) i systemu zarządzania 

środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09). Proszę o informacje czemu zgodnie z zapisami 

Ustawy o Prawie zamówień publicznych nie umieścili Państwo zapisu o możliwości złożenia 

certyfikatów równoważnych powyższym np. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 

14001:2005. - które to są nadal najbardziej popularne i co ważniejsze ważne i obowiązujące.  Bardzo 

proszę o zmianę zapisów powyższego punktu na zgodny z ustawą PZP.  

Odpowiedz -  Zamawiający dodaje do SIWZ zapis o treści : Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ 

oraz w załącznikach do niej zostały wskazane certyfikaty lub normy wraz z numerem ich certyfikacji - 

wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".  Certyfikaty równoważne muszą 

spełniać wymagania postawione dla wymienionego rodzaju certyfikatu.  

 

Ponadto Zamawiający   dokonuje zmiany treści SIWZ  dot. Termin składania i otwarcia ofert  

 

było: w terminie do dnia 15.02.2018r 

 

jest: w terminie do dnia 16.02.2018r 

 

Miejsce składania ofert i godzina pozostają bez zmian. 
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