
 

 

 

        Warszawa, 19.11.2012 r. 

 

 

 

Dot. postępowania nr ZP-16/2012 

 

 

Do Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego 

na potrzeby Biura ds. budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. 
 

W dniu 19.11.2012 r. wpłynęło od jednego z Wykonawców zapytanie o poniższej treści: 

 

 

„Zamawiający w dz. IX SIWZ zawarł wykaz dokumentów jakie musi załączyć Wykonawca 

do oferty. Jednym z nich jest konieczność posiadania ISO dot. firmy serwisującej urządzenia 

wielofunkcyjne. 

Ponieważ 99,9% firm serwisujących kserokopiarki to lokalne firmy dealerskie nie stać ich na 

posiadanie ww certyfikatów ISO ze względu na jego koszt uzyskania. Natomiast firmy 

posiadają certyfikację producenckie gwarantujące fabryczna jakość serwisu. W związku z tym 

zadajemy pytanie, czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu jako eliminującego z 

postępowania praktycznie wszystkich dealerów kserokopiarek w Polsce?” 

 

Odpowiedź:  

 

Mając na uwadze art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający rezygnuje z 

warunku posiadania normy ISO 9001:2000 przez firmę serwisującą urządzenia 

wielofunkcyjne, co stanowi modyfikację treści  

rozdziału IX, ust. 1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 

„w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego Wykonawca składa: 

- specyfikację techniczną oferowanych urządzeń potwierdzającą, że posiadają one parametry 

techniczne nie gorsze niż wymagane w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis  przedmiotu 

zamówienia (załącznik własny); 

- Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych (część I)  

- załącznik własny; 
- Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych (część I)  

- załącznik własny; 
- dokument potwierdzający, że oferowane urządzenia wielofunkcyjne (część I)  spełniają 

wymagania w zakresie normy Energy Star 5.0 - załącznik własny, dopuszcza się wydruk 

ze strony internetowej; 

- oświadczenie producenta urządzeń wielofunkcyjnych (część I) lub jego autoryzowanego 

przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 



 

 

związane z serwisem. W przypadku, gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel 

producenta oświadczenia nie wymaga się - załącznik własny” 

 

Modyfikacja niniejsza stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 

 

 

Przewodniczący komisji – Janusz Pilzak   ....………..…………..……… 

 

Członek komisji – Dariusz Szadkowski   ………………………..…….. 

  

Sekretarz komisji - Mateusz Małek                    …………………………...….. 

 

 


