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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/30/1/08     zamówienia publicznego 
  
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę i montaż na stelażach 7 zestawów baterii akumulatorów  
do zasilania rezerwowego. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1. W punkcie III. 5 SIWZ zobowiązano Wykonawcę do przeprowadzenia próby pojemności 
instalowanych baterii. Proszę o podanie ilu godzinnym prądem ma być przeprowadzony? 
Odpowiedź: Próbę pojemności należy przeprowadzić od C 3 do C 10. 
 
Pytanie nr 2 Czy ze względu na zaprzestanie produkcji istnieje możliwość ofertowania akumulatorów 
120Ah zamiennie za akumulatory 110Ah (przy zachowaniu maksymalnych przewidzianych wymiarów) 
– zad. 4, 5? 
Odpowiedź: Akumulatory 110Ah można zastąpić akumulatorami 120Ah, jednak należy ustalić 
odpowiedni prąd (napięcie) ładowania tych akumulatorów. 
 
Pytanie nr 3. Dot. roz. III pkt 7 SIWZ 
Żądacie Państwo dostarczenia certyfikatu jednostki akredytowanej przez PCA, że oferowane wyroby 
spełniają wymagania norm PN - EN 60896-21 i PN – EN 60896-22. 
Od czasu wejścia polski do Unii Europejskiej nie istnieje możliwość otrzymania takich certyfikatów. 
Jedyną jednostka akredytowaną przez PCA w zakresie chemicznych źródeł prądu (w tym baterii 
stacjonarnych) jest Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw (CLAiO) z siedzibą w Poznaniu.  
W przeszłości na mocy stosownych przepisów CLAiO nadawało znak bezpieczeństwa “B”, który był 
tożsamy z dopuszczeniem baterii do obrotu krajowego.  
Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej uprawnienia te automatycznie wygasły. 
Jednostka ta może wystawiać własną opinię, a nie certyfikat dopuszczający do obrotu rynkowego, 
potwierdzający parametry deklarowane przez producenta. 
W myśl obowiązującego prawa jedynie producent baterii może wystawić stosowną deklarację (ale nie 
certyfikat) biorąc odpowiedzialność za spełnianie cytowanych powyżej norm. 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie norm europejskich jest DEKLARACJA PRODUCENTA na 
tzw. znak CE i oświadczenia producenta (a nie dostawcy) o spełnianiu cytowanych przez Państwa 
norm i tylko dla baterii o napięciu powyżej 75V. 
Sprawa ta jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (DU nr 155 poz. 1089). Z rozporządzenia tego 
(opartego o dyrektywę unijną 2006/95/WE z dnia 12.12.2006) wynika, że znak CE dla baterii  
o napięciu od 75V wzwyż wystawia w imieniu producenta firma instalująca taką baterię (firma ta 
traktowana jest jako producent konkretnego systemu baterii).  
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie oświadczenia producenta baterii  
o spełnianiu wymogów cytowanych norm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta o spełnieniu wymogów norm zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. Dz. U. nr 155 poz. 1089 z 2007r. 
 

 
Z poważaniem 

        Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 
        Maria Nieżorawska 
 
A.T.R.
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Chojnice, 14 sierpnia 2008 r. 
 
       

Podmioty biorące udział 

w postępowaniu o udzielenie 

M/znak: DZAP-380-2/30/08   zamówienia publicznego  

 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż na stelażach 7 zestawów 

baterii akumulatorów do zasilania rezerwowego. 

 

 

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin otwarcia ofert na 20.08.2008 r., 

na godz. 11:00. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 20.08.2008 r. 

do godz. 10:00. 

 
 

Z poważaniem 
 

       Z-ca Dyrektora d/s ekonomicznych 

       Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
A.T.R. 
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