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/do publicznej wiadomościZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. usługi w zakresie przeglądów okresowych i wzorcowania sprzętu 
laboratoryjnego, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.12.2020.KS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
w Olsztynie informacje, że w postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy.
Pytanie:
1. Wykonawca powinien mieć certyfikat PN EN ISO/IEC 17025:2005 tymczasem ta norma 

w Polsce już nie obowiązuje Qest nowe wydanie i wszystkie laboratoria muszą na nią przejść 
do końca 2020 pod rygorem utraty akredytacji), czy to znaczy że nie trzeba mieć akredytacji 
PCA ?

2. Przyrząd użyty do wzorcowania to komputerowy system rejestracji. PCA w dokumencie DAP 04 
i załącznikach nr 1 i 2 nie wymienia takiej nazwy oznacza to że nikt w Polsce nie ma w zakresie 
akredytacji możliwości wywzorcowania takiego przyrządu (my stosujemy taką nazwę jaką 
dopuszcza PCA). Dlaczego do wzorcowań nie można użyć np. cyfrowego rejestratora 
temperatury lub autonomicznego cyfrowego systemu akwizycji danych.

3. Dlaczego przyrząd ma być wywzorcowany przez Urząd Miar RP a nie może być wywzorcowany 
przez akredytowane Laboratorium wzorcujące, świadectwa wzorcowania opatrzone znakiem 
ILAC są honorowane na całym świecie i przez wszystkie laboratoria w Polsce, dlaczego nie są 
honorowane przez WSSE Olsztyn. Na jakiej podstawie Urząd Miar RP ma wywzorcować 
przyrząd na który PCA nie udziela akredytacji.

4. Kryteria wymienione w zapytaniu są tak sformułowane że nie ma w Polsce firmy która by je 
mogła spełnić ze względów formalnych, chyba że laboratoria wzorcujące akredytowane przez 
PCA wg PN EN ISO/IEC 17025:2019 mające w akredytacji to co jest w zapytaniu nie uwzględnią 
tych sformułowań które tam są zwarte.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1 i 4. Tak. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi posiadać certyfikat akredytacji 

zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025:2005 (dotyczy zad. 1-4, 8,12). Zamawiający 
dopuszcza certyfikaty uzyskane według nowego wydania normy PN EN ISO/IEC 17025 
(z roku 2018).
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Ad. 2. Zamawiający dopuszcza, aby przyrząd użyty do wzorcowania występował pod inną nazwą 
np. cyfrowy rejestrator temperatury. Dokument PCA: DAP-04 zał. 2 nie ogranicza możliwości 
wskazania innej nazwy przyrządu.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza, aby przyrząd był wywzorcowany przez inne akredytowane 
Laboratorium wzorcujące. Na świadectwie wzorcowania musi jednak widnieć znak PCA.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią SIWZ.
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