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               Katowice, dnia 12 czerwca 2017 r. 

 
 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych - wzorców dla Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych. Znak sprawy: ZP/05/PN/BL/2017. 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, w odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1. Dotyczy części III poz. 2. Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do 
SIWZ. 

W punkcie 13.5. części I dokumentu SIWZ Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia 
spełniał wymagania wynikające z normy PN EN ISO/IEC  17025:2005, jednocześnie wskazuje 
w części III specyfikacji techniczno-cenowej przedmiot zamówienia o nr kat. AAHG1-1, który 
nie spełnia wymagań wynikających z powyższej normy. Czy Zamawiający miał na myśli 
roztwór wzorcowy Inorganic Ventures o nr kat. AAHG1-1, który nie spełnia wymagań normy 
PN EN ISO/IEC  17025:2005, czy też roztwór wzorcowy Inorganic Ventures o nr kat. CGHG1-1 
(o stężeniu 1 000 µg/mL Hg w 5% HNO3), który spełnia wymagania normy PN EN ISO/IEC  
17025:2005.  

Odpowiedź:  Zamawiający zmodyfikował specyfikację techniczno – cenową, stanowiącą zał. nr 1.1 do 
SIWZ w zakresie pozycji 2, część III. Modyfikacja została opublikowana w dniu 12.06.2017 r. 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączanie do oferty przykładowych certyfikatów 
jakości w języku angielskim? Informacje zawarte na nich to głównie dane czytelne i 
jednoznaczne bez względu na język, w którym został przygotowany dokument np. zawartości 
poszczególnych pierwiastków, dla których podane są jednocześnie symbole chemiczne. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów 
jakości oferowanych wzorców w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę 
na dostarczenie, do każdej dostawy danego wzorca, certyfikat jakościowy w języku polskim 
lub angielskim. Zamawiający zmodyfikował specyfikację istotnych warunków zamówienia w 
pkt. 13.10.2. Modyfikacja została opublikowana w dniu 12.06.2017 r. na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
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