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PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Pytanie nr 1:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość wydłużenia terminu dostawy
mebli z 6 do 9 tygodni od daty podpisania umowy. Nasza prośba uzasadniona
jest standardowymi terminami naszego dostawcy – niemieckiej firmy Waldner.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia (w tym dostawy mebli laboratoryjnych).
2. Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie Świadectwa Badań jako dokumentu
potwierdzającego zgodność wykonanych stołów laboratoryjnych z normą
PN-EN 13150? Certyfikat różni się od Świadectwa Badań tylko tym, że wymaga
corocznej opłaty i audytu, który przy braku zmian w technologii produkcji
nie jest konieczny.
Odpowiedź:
Jako dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13150, Zamawiający
dopuszcza jednie certyfikat wydany przez akredytowaną i upoważnioną do
tego jednostkę, wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu
laboratoryjnego na stelażu stalowym.
Certyfikat wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę nie
jest tożsamy ze świadectwem badań.
3. Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie Świadectwa Badań jako dokumentu
potwierdzającego zgodność wykonanych mebli laboratoryjnych – meble
laboratoryjne do przechowywania z normą PN-EN 14727? Certyfikat różni się
od Świadectwa Badań tylko tym, że wymaga corocznej opłaty i audytu, który
przy braku zmian w technologii produkcji nie jest konieczny.
Odpowiedź:
Jako dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14727, Zamawiający
dopuszcza jedynie certyfikat wydany przez akredytowaną i upoważnioną do
tego jednostkę, w zakresie mebli laboratoryjnych do przechowywania –
wymagania i metody badań.
Certyfikat wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę i nie
jest tożsamy ze świadectwem badań.

4. Pytanie nr 4:
W związku z tym, iż Wykonawca posiada Certyfikat ISO 9001 w zakresie
projektowania, produkowania, montowania i serwisu mebli i urządzeń
laboratoryjnych, który zawiera elementy zarządzania środowiskiem, prosimy
o wykreślenie wymogu przedstawienia Certyfikatu PN-EN 14000.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia przez Wykonawcę, wraz
z przedmiotem zamówienia, aktualnego certyfikatu systemu zarządzania
środowiskiem potwierdzającego spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 14000
w zakresie „Projektowanie, produkcja i serwis mebli oraz sprzętu
laboratoryjnego”. Treści norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14000 nie są
tożsame.
5. Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez wykonawcę
certyfikatu zarządzania środowiskiem PN-EN ISO 14000? Czy Zamawiający
może wyjaśnić powód wymagania certyfikatu PN-EN ISO 14000 przez
Wykonawców? Nie wpływa on w żaden sposób na jakość wykonania
zamówienia.
Odpowiedź:
Stosowanie nowoczesnych zasad zarządzania środowiskowego (według normy
PN-EN 14000) jest wyrazem ekologicznej świadomości przedsiębiorców. Dla
Przyszłego Użytkownika laboratorium dbałość o środowisko stanowi jedną ze
spraw priorytetowych, z racji profilu jego wieloletniej działalności. Celem
wprowadzenia tego wymogu do treści zaproszenia do złożenia oferty było
zapewnienie ochrony środowiska przy produkcji zamawianych mebli.
Na potwierdzenie, że takie działania przez Wykonawcę są przeprowadzane,
Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę, wraz z przedmiotem
zamówienia, aktualnego certyfikatu systemu zarządzania środowiskiem
potwierdzającego spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 14000 w zakresie
„Projektowanie, produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego”.

