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Jelenia Góra, 18.05.2018
WYJAŚNIENIA nr 2 TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im.
Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia Teatralna”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018
Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Zamawiający zmienia odpowiedź udzieloną w dniu 17.05.2018 roku na Pytanie 1 w
Wyjaśnieniach nr 1 TREŚCI SIWZ.
TREŚĆ PYTANIA
Pytanie 1
W części opisowej projektu pn. Opis techniczny mechaniki sceny dla Teatru C. K. Norwida w
Jeleniej Górze (m.in. opis mostu kurtynowego z mechanizmem kurtyny głównej w pkt 22.4
na str. 9) określono, że „urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności jednostki
akredytowanej potwierdzający zgodność urządzenia z Dyrektywą Maszynową”.
Z uwagi na indywidulany charakter urządzeń projektowanych, wykonywanych i
montowanych w poszczególnych obiektach teatralnych i widowiskowych, nie jest możliwe
wypracowanie zunifikowanego wzorca maszyny, który podlegałby procedurze oceny
zgodności pod kątem spełniania przepisów dyrektywy 2006/42/WE przez jednostkę
notyfikowaną (w tym wypadku Urząd Dozoru Technicznego) – zgodnie z zapisami artykułu
12 pkt 3b.
Tylko odpowiednio zaprojektowane, wykonane i zamontowane całe urządzenie (a nie jego
pojedyncze elementy, jak np. napęd) powinno podlegać ocenie pod kątem spełniania
zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa eksploatacji. Na
wykonawcy urządzeń, jako ich producentowi, ciąży obowiązek wydania deklaracji zgodności
WE z dyrektywą maszynową 2006/42/WE po wykonaniu i zamontowaniu całego urządzenia.
W celu poświadczenia zgodności maszyny z przepisami ww. dyrektywy – zgodnie z
artykułem 12 (Procedura ocena zgodności maszyn) pkt.3a – wystarczające jest dla urządzeń
do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzających ryzyko upadku z wysokości większej
niż 3 metry przeprowadzenie procedury oceny zgodności maszyn połączonej z kontrolną
wewnętrzną w fazie wytwarzania maszyny przewidzianej w załączniku nr VIII dyrektywy.
W związku z powyższym prosimy o zmianę omawianego zapisu poprzez zastąpienie go
sformułowaniem: „urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą maszynową
2006/42/WE wydaną przez producenta urządzenia”.
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Odpowiedź 1
Zamawiający przychyla się do stanowiska Wykonawcy, tym samym zmienia postawiony w
dokumentacji projektowej wymóg z:
„urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności jednostki akredytowanej potwierdzający
zgodność urządzenia z Dyrektywą Maszynową”.
na
„urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
wydaną przez producenta urządzenia”.
Stosownie do zapisów art.38 ust.4a pkt 2) w związku z art. 12a ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ oraz treści ogłoszenia i wydłuży czas składania
ofert do dnia 04.06.2018 roku do godz. 12:00.
Zastępca Dyrektora
Stanisław Jeleński
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