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Warszawa, 6 listopada 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Dostawę mebli laboratoryjnych,
dygestorium oraz okapów laboratoryjnych dla Laboratorium Kontrolno-Analitycznego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach” informuję,
że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
Pytanie 1
Zamawiający w SIWZ wymaga w większości blaty laboratoryjne wykonane z żywicy
fenolowej. Na rynku jest dostępnych wiele materiałów nazywanych żywicą fenolową,
różniących się jakością. Wymagania postawione w specyfikacji w żadne sposób nie
zapewniają, że Zamawiający otrzyma materiał nadający się do prac w Laboratorium. Czy w
związku z powyższym Zamawiający wymaga aby blaty z żywicy fenolowej posiadały
poniższe atesty i certyfikaty potwierdzające wysoką jakość blatów umożliwiającą
wykorzystanie ich w laboratorium:
 Atest higieniczny
 Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
 Certyfikat wydany przez niezależna instytucję badawczą, potwierdzający łatwość
dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały
 Certyfikat potwierdzający dostosowanie do standardu EN 1186-9 „Materiały i wyroby
przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi”, wydany przez niezależny
instytut badawczy.
 Certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający wykonanie
analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po
24 godz. Certyfikat powinien obejmować badanie przynajmniej dwóch
mikroorganizmów:
 Escherichia coli ( Pałeczki Coli )
 Staphylococcus aureus ( Gronkowiec Złocisty )?
Czy Zamawiający wymaga dołączenia tych dokumentów do oferty?
Odpowiedź na pytanie 1
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy wymaganiach
określonych w SIWZ.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
a ich uwzględnienie może wymagać dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert
i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy
składać do dnia 9 listopada2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 9 listopada
2017 r. godz. 11:30.
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