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Warszawa, dnia 16.01.2019 r. 
 

Do wszystkich uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

WYJAŚNIENIE 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

umundurowania oraz odzieży wierzchniej dla Służby Ochrony Państwa, nr sprawy 73/2018/ZP. 

 

 

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.),  zwanej dalej Ustawą wyjaśniam: 

Treść wniosku 

„W specyfikacji istotnych warunków zamówienia strona 5 w punkcie 3 zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca przeprowadził ocenę zgodności przedmiotu zamówienia 

wymienionych w części I,II,III zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie 

oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w wykazie wyrobów 

podlegających ocenie zgodności przy dostawach przedmiotów mundurowych dla 

funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa dla tkanin przeznaczonych na umundurowanie 

polowe (bluzy, spodnie, koszulo bluzy) przewiduje ocenę zgodności w trybie III.  

Właściwą dla służb mundurowych podległych MSWIA jednostką certyfikującą jest 

zakład certyfikacji wyrobów Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.  

Zakres akredytacji OiB Nr 33/MON/2018 z dnia 07.02.2018r. wydany dla tego Instytutu 

przez Ministra Obrony Narodowej w grupie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu określa: numer  dokumentacji normatywnej i tytuł 

dokumentu normatywnego, na którą udziela akredytację do certyfikacji OiB trybu III.  

Są to specyfikacje techniczne: 

- Nr ewidencyjny T3(43,50 i 71) BOR/2017 i tytuł dokumentu normatywnego: 

„Tkaniny na: bluzy polowe letnie, spodnie polowe letnie, koszulo-bluzy polowe, bluzy 

kombinezonu w kolorach kamuflażowych letnie, spodnie w kolorach kamuflażowych letnie”. 

- Nr ewidencyjny T4(44 i 70)/BOR/2017 i tytuł dokumentu normatywnego: „Tkaniny 

na: bluzy polowe zimowe, spodnie polowe zimowe, bluzy kombinezony w kolorach 

kamuflażowych zimowe, spodnie w kolorach kamuflażowych zimowe”. 

Natomiast specyfikacje techniczne przywołane w SIWZ mają odpowiednie numery: 

50P/BOR/2017, 43P/BOR/2017, 44P/BOR/2017 i opisują one parametry techniczno-użytkowe 

oraz wymagany kolor, który został określony współrzędnymi barwy Lab. Opis ten świadczy, 

że jest to tkanina jednobarwna w kolorze oliwkowym, a nie kamuflaż. 

Z powyższego wynika, że Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

w swoim zakresie akredytacji OiB nie posiada akredytacji na dokumentację normatywną jaką 

Państwo przywołujecie w SIWZ w ramach postępowania 73/2018/ZP. 

Brak w zakresie akredytacji OiB dla ITB „MORATEX” dla Służby Ochrony Państwa 

w wyszczególnionych numer akredytacji normatywnych i tytułów norm uniemożliwia 

dokonanie trybu oceny zgodności tkanin według trybu III. 

W świetle powyższego dla potrzeb tego postępowania proponujemy oceniać zgodność 

tkaniny w trybie I.” 



2/2 

Odpowiedź 

Zamawiający pragnie zaznaczyć, że nie jest podmiotem właściwym w zakresie 

wyjaśnienia treści akredytacji wskazanej powyżej – Nr 33/MON/2018 z dnia 07.02.2018 r. 

wydanej dla Instytutu Technologii Bezpieczeństw MORATEX przez Ministra Obrony 

Narodowej i powyższa kwestia nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga, aby Wykonawca przeprowadził 

ocenę zgodności przedmiotu zamówienia wymienionego w Części I, II, III zamówienia zgodnie 

z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie 

prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa 

oraz wykazu tych wyrobów (Dz. U. z 2018 r. poz. 266 i poz. 1606). 


