
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

        Wykonawcy zainteresowani 
 udziałem w postępowaniu o udzielenie 

             zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
          zamówień publicznych 

 
 

Dotyczy: odpowiedź na zapytania do wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego 
nr 191/A//12 na wyłonienie wykonawców dla realizacji dostaw  „Części zamienne do pomp”. 
 
 
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęły pytania dotyczące  
poszczególnych zapisów wymagań ofertowych. 
Poniżej przytaczamy treść pytań i udzielonej  na nie odpowiedzi. 

 
Pytanie nr 1: 
Czy na poszczególne zadania może składać ofertę podmiot który jest producentem części 
substytucyjnych do części oryginalnych, na które posiada Certyfikat Zgodności wydany 
przez jednostkę notyfikowaną. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w Wymaganiach Ofertowych  punkt  III  ppkt 13”m”: 
 
jest 
 
oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) 
przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż czas 
trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych, których przedmiot zamówienia 
dotyczy (tj. wykonanych wg dokumentacji producenta maszyny/urządzenia) 
 
winno być 
 
oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) 
przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż czas 
trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych, których przedmiot zamówienia 
dotyczy (tj. wykonanych wg dokumentacji producenta maszyny/urządzenia) natomiast zapis 
ten nie dotyczy producenta części zamiennych substytucyjnych, posiadającego „Certyfikat 
Zgodności” wydany przez upoważnioną jednostkę atestacyjną notyfikowaną w UE, z zakresie 
objętym przetargiem, który to certyfikat (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
oferent powinien dołączyć do swojej oferty technicznej ; 
 
oraz zapis w Załączniku nr 2 do wymagań ofertowych „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO 
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WZÓR 
OFERTY TECHNICZNEJ”  punkt 12.3: 
 
jest 



Strona 2 z 3 
 

 

 
 
 

 
Oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) 
przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż czas 
trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych, których przedmiot zamówienia 
dotyczy (tj. wykonanych wg dokumentacji producenta maszyny/urządzenia) 
 
winno być 
 
Oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) 
przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż czas 
trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych, których przedmiot zamówienia 
dotyczy (tj. wykonanych wg dokumentacji producenta maszyny/urządzenia) natomiast zapis 
ten nie dotyczy producenta części zamiennych substytucyjnych, posiadającego „Certyfikat 
Zgodności” wydany przez upoważnioną jednostkę atestacyjną notyfikowaną w UE, z zakresie 
objętym przetargiem, który to certyfikat (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
oferent powinien dołączyć do swojej oferty technicznej ; 
 
 
Pytanie nr 2: 
Zgodnie z przepisami, Deklarację Zgodności wystawia się dla wyrobu finalnego (urządzenia) 
a nie dla poszczególnych części zamiennych. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający 
zamierza odstąpić od tego zapisu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis w Wymaganiach Ofertowych  zgodnie z punktem III 
ppkt 13 „n”. 
 
 
Pytanie nr 3: 
Czy zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Grupie TAURON z kwietnia 2012r. 
Zamawiający zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji, oraz równe traktowanie 
wykonawców, zmodyfikuje zapis w pkt. III ppkt. 13 ust. m SIWZ przez dodanie , iż zapis ten 
„nie dotyczy producenta części zamiennych substytucyjnych, posiadającego 
„Certyfikat Zgodności” wydany przez upoważnioną jednostkę atestacyjną 
notyfikowaną w UE, z zakresie objętym przetargiem, który to certyfikat (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem) oferent powinien dołączyć do swojej oferty 
technicznej”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w Wymaganiach Ofertowych  punkt  III  ppkt 13”m”: 
 
jest 
 
oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) 
przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż czas 
trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych, których przedmiot zamówienia 
dotyczy (tj. wykonanych wg dokumentacji producenta maszyny/urządzenia) 
 
winno być 
 
oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) 
przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż czas 
trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych, których przedmiot zamówienia 
dotyczy (tj. wykonanych wg dokumentacji producenta maszyny/urządzenia) natomiast zapis 
ten nie dotyczy producenta części zamiennych substytucyjnych, posiadającego „Certyfikat 
Zgodności” wydany przez upoważnioną jednostkę atestacyjną notyfikowaną w UE, z zakresie 
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objętym przetargiem, który to certyfikat (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
oferent powinien dołączyć do swojej oferty technicznej ; 
 
Pytanie nr 4: 
Czy zgodnie z powyższym Zamawiający zmodyfikuje Załącznik nr 2 do wymagań 
ofertowych „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ”  w  pkt. 12.3. przez 
dodanie, iż zapis ten „nie dotyczy producenta części zamiennych substytucyjnych, 
posiadającego „Certyfikat Zgodności” wydany przez upoważnioną jednostkę 
atestacyjną notyfikowaną w UE, z zakresie objętym przetargiem, który to certyfikat 
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oferent powinien dołączyć do swojej 
oferty technicznej”. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w  Załączniku nr 2 do wymaganiach ofertowych  „WNIOSEK O 
DOPUSZCZENIE DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ”  punkt 12.3 : 
 
jest 
 
Oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) 
przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż czas 
trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych, których przedmiot zamówienia 
dotyczy (tj. wykonanych wg dokumentacji producenta maszyny/urządzenia) 
 
winno być 
 
Oświadczenie producenta części zamiennych lub jego upoważnionego (autoryzowanego) 
przedstawiciela o zapewnieniu Oferentowi (sprzedawcy), w okresie nie krótszym niż czas 
trwania umowy, dostaw oryginalnych części zamiennych, których przedmiot zamówienia 
dotyczy (tj. wykonanych wg dokumentacji producenta maszyny/urządzenia) natomiast zapis 
ten nie dotyczy producenta części zamiennych substytucyjnych, posiadającego „Certyfikat 
Zgodności” wydany przez upoważnioną jednostkę atestacyjną notyfikowaną w UE, z zakresie 
objętym przetargiem, który to certyfikat (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
oferent powinien dołączyć do swojej oferty technicznej ; 
 
 

 


