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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Milanówek, dnia 13.12.2013 r.        

Nr sprawy: TOM.271.2.28.2013         

                  
                                                   

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/33/INF/13 na  "Budowa sieci informatycznej, 
systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka” 

 
                     

Zamawiający informuje, że  w dniu 05 grudnia 2013 roku wpłynęło pytanie w sprawie ww. 
postępowania: 
 
„W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 
 
1. W pkt. 3.18. SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wdrożony 
certyfikat PN-N-18001:2004 lub równoważny. Wskazana powyżej norma  PN-N 18001:2004 
jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w firmie, zaś 
jej wdrożenie jest dobrowolne. Przykładowo, w wykazach wydanych certyfikatów na stronie 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Systemów 
Jakości i Zarządzania nie figuruje żaden wykonawca, który w zakresie działalności ma 
budowę czy dostawę systemów IT. Dodatkowo, w żadnym znanym Wykonawcy zamówieniu 
o podobnym charakterze nie spotkano dotychczas wymogu stosowania w/w normy. Żądanie 
przez Zamawiającego powyższego certyfikatu narusza zasady określone w art. 7 pkt. 1 
Ustawy PZP, wykluczając Wykonawców niestosujących normy PN-N 18001:2004 
lub równoważnego systemu BHP a także rodzi uzasadnione podejrzenie stosowania 
preferencji względem jednego, wcześniej ustalonego Wykonawcy. Żądanie takie jest również 
nieuzasadnione z przyczyn obiektywnych, gdyż nie istnieje faktyczna zależność pomiędzy 
posiadaniem przez Wykonawcę systemu zarządzania bezpieczeństwem a efektem końcowym 
zamówienia, jakim jest wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej. należy ponadto 
zauważyć, za bezpieczeństwo prowadzonych prac odpowiada kierownik budowy, natomiast 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa Pracy. Nadmienić również 
należy, że zgodnie z tabelą „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej 
za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków 
funduszy UE celowe Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów oceny ofert” może spowodować nałożenie korekty do wartości 25% przyznanego 
dofinansowania. 
Czy wobec powyższego Zamawiający zgadza się zrezygnować z zapisu o wymogu 
stosowania normy PN-N 18001:2004 i umożliwi ofertowanie innym wykonawcom na 
zasadach uczciwej konkurencji? 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż  rezygnuje z wymogu posiadania przez Wykonawcę realizującego 
przedmiotowe zamówienie Systemu Zarządzania BHP  który potwierdzi posiadaniem 
certyfikatu wg Normy PN-N-18001:2004 

 
 

           Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                           -/- 
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