Nr sprawy 271.16.2016

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
z dnia 3.10.2016 r.
dot. przetargu pn. „Budowa oświetlenia odcinków ulic Sztormowej i Polnej w
Jastarni”
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie innego poświadczenia niż Certyfikatu
ENEC, potwierdzającego spełnienie przez produkt zapisów norm wymaganych przy znakowaniu
CE (LVD, MD) – certyfikat ENEC jest wyłącznie potwierdzeniem zgodności z normami LVD,
MD? Posiadanie certyfikatu ENEC nie jest obowiązkowe w Unii Europejskiej, jest to wyłącznie
dobrowolny i dodatkowy Certyfikat. Zgodnie z zapisami prawa ważne i obowiązujące są
również inne potwierdzenia/certyfikaty wydane przez inne Jednostki Badawcze działające na
terenie Unii Europejskiej.
Rozumiemy, iż Zamawiający zaakceptuje certyfikat jednej z największych i najlepszych
Jednostek certyfikujących w Niemczech TUV Rheinland?
Posiadanie ww. Certyfikatu jest jednym z najlepszych potwierdzeń wysokiego standardu oraz
jakości oferowanych produktów.
Natomiast, akceptacja przez Zamawiającego wyłącznie jednego Certyfikatu (tym bardziej nie
obowiązkowego) stanowi zaprzeczenie zapisów Pzp dotyczących równego traktowania i zasady
zachowania uczciwej konkurencji, a tym samym jest niezgodne z zapisami Prawa zamówień
publicznych.
Odpowiedź 1: Zamawiający wymaga zastosowania przy realizacji zamówienia opraw
oświetleniowych posiadających legalnie naniesiony znak ENEC.
Znak ENEC jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji niektórych wyrobów
elektrycznych potwierdzającym, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych
norm europejskich (EN), przyjętych w ramach porozumienia ENEC. Certyfikacja na znak ENEC
prowadzona jest przez organizacje certyfikujące – sygnatariuszy porozumienia ENEC.
Sygnatariusze porozumienia uznają wyrób elektryczny noszący legalnie naniesiony znak ENEC
przyznany przez inną jednostkę na równi ze znakiem ENEC przyznanym przez siebie, bez
żadnych dodatkowych warunków.
Sygnatariuszami porozumienia ENEC są: ÖVE (Austria), SGS Belgium (Belgia), EZÚ
(Republika Czeska), UL International Demko (Dania), SGS Fimko (Finlandia), LCIE (Francja),
ELOT (Grecja), AENOR (Hiszpania), DEKRA Certification (Holandia), TÜV Rheinland LGA
Products (Niemcy), TÜV SÜD (Niemcy), VDE (Niemcy), NEMKO (Norwegia), BBJ (Polska),
PREDOM-OBR (Polska), CERTIF (Portugalia), SIQ (Słowenia), Electrosuisse (Szwajcaria),
Intertek SEMKO (Szwecja),TSE (Turcja,) TÜV Rheinland InterCert (Węgry), BSI (Wielka
Brytania), Intertek Testing & Certification (Wielka Brytania) i IMQ (Włochy).
Certyfikat dostępny jest dla wszystkich producentów i jest gwarantem odpowiedniej jakości
produktu. Na rynku polskim jest minimum kilku producentów opraw legitymujących się takim
certyfikatem i zgodnie z prawem zamówień publicznych podawanie certyfikatu ENEC jako
gwaranta jakości opraw nie ogranicza wyboru jednego typu oprawy jednego producenta.
Poza dokonaniem odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż działając na
podstawie art. 38 ust. 4 i ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonano modyfikacji treści Specyfikacji
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