Kraków, 11.05.2012r.
MZSKF/ZP -02/05/2012

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w prowadzonym
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedź na pytania i wyjaśnienia
Dotyczy.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę
sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb organizowania zawodów sportowych przez
Zamawiającego” – oznaczenie sprawy – MZSKF/ZP -02/05/2012

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie działając
jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (PZP-Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz
zgodnie z punktami 11.1 i 11.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 11 maja 2012 roku Wykonawca
zainteresowany udziałem przedmiotowym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego
z zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść
zadanego pytania oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie:
Dotyczy:
Zadanie nr 7 - Dostawa wyposażenia i sprzętu do podnoszenia ciężarów
Czy Zamawiający, ze względu na racjonalne wydawanie publicznych środków
finansowych wymaga aby sprzęt i wyposażenie do podnoszenia ciężarów na Olimpiadę
Młodzieży, posiadały pisemną rekomendację Polskiego Związku Podnoszenia
Ciężarów.?
Odpowiedź:
Nie.
Zamawiający prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne związane
z wydatkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa zobowiązany jest do
stosowania przepisów prawa ustanowionego w tym zakresie. Szczegółowe regulacje prawne
zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(PZP-Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz aktach wykonawczych związanych
z tą ustawą. Taki aktem którego stosowanie dla zamawiającego jest bezwzględnie wymagane
jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2010 Nr 226 poz. 1817). W treści § 5 tego
Rozporządzenia odnoszącego się do dokumentów jakich zamawiający może żądać na
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potwierdzenie, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:
1)
próbek, opisów lub fotografii;
2)
opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy,
w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia;
3)
zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom
technicznym;
4)
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
5)
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli
zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie
stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się
do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania
6)
środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach
poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej,
europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.
Jak widać z treści tegoż paragrafu, jest to zamknięty katalog dokumentów jakich
zamawiający może żądać od wykonawców. Rekomendacja Polskiego Związku Podnoszenia
Ciężarów o której pisze Wykonawca nie może być żądana przez Zamawiającego gdyż nie
zawiera się w tym katalogu dokumentów a tym samym byłoby to naruszeniem przepisów
prawa.
Przepisy Techniczne i Zawodów Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów
opublikowane i obowiązujące dla organizatorów zawodów sportowych również w żadnym
miejscu nie wskazują by sprzęt używany w trakcie zawodów musiał być rekomendowany
przez jakąkolwiek organizację. W tychże przepisach widnieje zapis że – „Tylko sztangi (dalej
następuje wyjaśnienie co w świetle przepisów oznacza sztanga – tj. gryf, pierścienie i zaciski)
spełniające wymogi IWF i jej akceptację mogą być używane na zawodach w podnoszeniu
ciężarów pod jej jurysdykcją”.
Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymóg dla
każdego z elementu składowego Zadania nr 7 konieczność posiadania i przedłożenia
certyfikatu IWF. Jest to wymóg wyczerpujący wymagania w tym zakresie zarówno
zamawiającego jak i zgodny z przepisami IWF dla rozegrania zawodów.

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania
dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.
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