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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie 

 zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
 zamówień publicznych 

 
 
 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH 
 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego nr 38/14 w przedmiocie „Wyłonienie podmiotu 

świadczącego usługi w zakresie badań i odbiorów okresowych, ocen 
technicznych pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji  
elektroenergetycznych dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON 
Wydobycie S.A." 

 
 
 

Pytanie  
Zwracamy się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zapisów 

pkt III ppkt. 13 h) Wymagań ofertowych: 
„dokumentu potwierdzającego wdrożenie Zintegrowanego systemu zarządzania  
(PN-EN-ISO 9001, PN-N-18001), w przypadku składania wspólnej oferty lub 
podwykonawstwa każdy z podmiotów powinien posiadać w/w system i potwierdzić to 
odpowiednim dokumentem". Wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
zarówno za swoje działania jak i podwykonawcy ponosi Wykonawca. Podmiot 
posiadający wdrożony i certyfikowany system zarządzania musi w swoich 
procedurach określić sposób postępowania wobec podwykonawcy tak aby zapewnić, 
że wszystkie wymagania Klienta, wymogi przepisów prawa oraz inne zostaną 
spełnione.  
Odnośne wymagania norm przedmiotowych: 
- Norma PN-EN ISO 9001:2009 (dotycząca zarządzania jakością) w punkcie 4, ppkt 
4.1 precyzuje 
„Jeżeli organizacja zleca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek procesu, który ma 
wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami, wówczas powinna ona zapewnić 
nadzór nad takimi procesami. Rodzaj i zakres nadzoru, jaki należy zastosować nad 
takimi realizowanymi na zewnątrz procesami, powinien być określony w systemie 
zarządzania jakością." Umieszczona w normie za powyższym tekstem „UWAGA 3" 
precyzuje jednoznacznie. „Zapewnienie nadzoru nad procesami realizowanymi na 
zewnątrz nie zwalnia organizacji z odpowiedzialności za zgodność ze wszystkimi 
wymaganiami klienta, przepisów prawnych i innych." 
 
- Norma PN-N-18001:2004 (dotycząca zarządzania bhp) w punkcie „4.4.10 Pod 
wykonawstwo" wymaga. „Organizacja powinna wprowadzić i utrzymywać 
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rozwiązania organizacyjne zapewniające, że jej wewnętrzne wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, lub inne przynajmniej równorzędne wymagania są 
stosowane w stosunku do podwykonawców i ich pracowników" .... ppkt f) określa , że 
Wykonawca powinien : „zapewnić przestrzeganie przez podwykonawcę 
obowiązujących na terenie organizacji procedur i rozwiązań organizacyjnych w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy." 

Biorąc pod uwagę powyższe, stoimy na stanowisku, że żądanie posiadania 
wdrożonego Zintegrowanego systemy zarządzania jakością (PN-EN-ISO 9001, PN-
N-18001) także przez podwykonawców jest nieuzasadnione. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Wymaganiach ofertowych. 
 
 


