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Częstochowa, 20.08.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275
pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.:
Budowa nowej serwerowni dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144487/01
Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie - informuje, że
Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.
Pytanie 1:
Na stronie 28 SIWZ (par IV Ogólne wymagania pkt 2 ppkt 5) Zamawiający powołuje
się na normę PN-EN 60439-1. Aktualna wersja normy od 2012 nie przewiduje „badań
typu” w tym „pełnych badań typu” . W świetle obecnej ww normy wymagane jest
przedstawienie „świadectwa weryfikacji wyrobu” które dostarczane jest po wykonaniu
rozdzielnicy. Prosimy o weryfikację i zmianę zapisów w SIWZ w całym ppkt 5
a szczególnie ustęp c) który preferuje oferenta, który już posiada taką rozdzielnicę co
może być czynem nieuczciwej konkurencji chyba, że Zamawiający oczekuje od
wszystkich oferentów zaraz po wygraniu postępowania ale przed podpisaniem umowy
wykonania takiej rozdzielnicy, wykonania badań i dostarczenia tych badań przed
podpisaniem umowy.
Odpowiedź 1:
Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ rozdz. IV pkt. 2 ppkt. 5) lit. c) wymaga od
Wykonawcy przedłożenia do akceptacji przed podpisaniem umowy raportu z badań
wykonanych przez oryginalnego (pierwotnego) wytwórcę systemu rozdzielnic.
Zamawiający stoi na stanowisku, że nie zachodzą przesłanki nieuczciwej konkurencji,
ponieważ Wykonawca może otrzymać od oryginalnego (pierwotnego) wytwórcy
systemu rozdzielnic raport z badań przed ich zakupem.
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