
 

 

 
Warszawa, dnia 19 października 2021 r. 

 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr:  63/BK/2021 z dnia 14.10.2021 r. 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Badania i pomiary czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. 

 
Pytanie 1: 
Czy pomiary będą wykonywane na stanowiskach robotniczych? (hałas, metale, pyły) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w pkt II.2 ppkt 1, tabeli pn.: Wykaz czynników podlegających 
badaniom i pomiarom w środowisku pracy w GUS, w wierszu 2, kolumnie 3 pn.: Ilość badań/pomiarów oraz w 
Formularzu cenowym w pkt 3, Tabela, wiersz 2, kolumna 3 pn.: Ilość badań/pomiarów, zmieniając ilość pomiarów 
hałasu oraz wyjaśnia, że pomiary będą odbywały się na następujących stanowiskach pracy: 
 

Miejsce badania / stanowisko Pomiary hałasu 
Stanowiska administracyjno-biurowe 105 

stanowiska robotnicze 

 

15 

SZCZEGÓŁY - Na stanowisku:  
- kierowcy samochodu: 5 pomiarów 
- stolarz praca z elektronarzędziami: 4 pomiary 
- ślusarz/spawacz: 4 pomiary 
- praca z innymi elektronarzędziami: 2 pomiary 

UWAGI dotyczące pomiaru hałasu: 

W związku z wykonywaniem pracy niejednorodnej na stanowiskach robotniczych poziom ekspozycji na hałas (oraz 
drgania mechaniczne) na stanowiskach można odnieść do tygodnia pracy.  
Poziom hałasu i zapylenia na stanowiskach administracyjno-biurowych należy przeprowadzić przy zamkniętych 
oknach. 
 

Miejsce badania / stanowisko Pomiary metale 

stanowiska robotnicze 

 

 

3 

SZCZEGÓŁY - Na stanowisku ślusarz/spawacz: 
tlenki żelaza – frakcja respirabilna – 1 pomiar 
mangan – frakcja respirabilna – 1 pomiar 
mangan – frakcja wdychalna – 1 pomiar 

 
Miejsce badania / stanowisko Pomiary pyłu 
Stanowiska administracyjno-biurowe 34 

 
Szczegóły: 
Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność – frakcja 
wdychalna (pyły z drukarek) – 34 pomiary 



 

stanowiska robotnicze 2 

Szczegóły: 
–krzemionka krystaliczna – frakcja respirabilna (stanowisko – 
ślusarz) – 1 pomiar 
–pyły drewna: frakcja wdychalna (stanowisko – stolarz) – 1 
pomiar 

 
 
Pytanie 2: 
Nie posiadamy akredytacji na zawartość grzybów i pleśni- czy moglibyśmy skorzystać z podwykonastwa w tym 
zakresie? Rozliczenie byłoby z nami. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że laboratorium badawcze może podzlecić własne akredytowane badania oraz badania 
spoza własnego zakresu akredytacji (z wyłączeniem metod obliczeniowych) innemu  laboratorium 
akredytowanemu, którego zakres akredytacji obejmuje podzlecane badania. 
Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy powinny prowadzić jedynie jednostki ze stosowanymi 
uprawnieniami zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy wykonują laboratoria akredytowane na podstawie przepisów o systemie oceny zgodności [Ustawa 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. [Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344]. 
 
Pytanie 3: 
Proszę o dokładniejszą informację dot. pomiarów zawartości grzybów i bakterii-jaki rodzaj grzybów, a jaki bakterii. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podaje poniżej szczegółową informację dotyczącą pomiarów zawartości grzybów i bakterii  
w powietrzu: 

Miejsce badania / stanowisko Pomiary na zawartość grzybów i bakterii w powietrzu 

magazyn – pomieszczenia archiwum 

 
1  
 

SZCZEGÓŁY – grzyby i bakterie typowe dla archiwum 

pomieszczenie związane z powstawaniem 
pleśni/grzybów po zalaniu ściany  

 
1  
 

SZCZEGÓŁY – grzyby i bakterie typowe dla zalanych pomieszczeń 
 

 
 
Zamawiający informuje, ze dokonał następującej modyfikacji: 

Zapytanie ofertowe – pkt II.2 ppkt 1, Tabela, wiersz 2, kolumna 3 – było: 

Lp. Wykaz czynników w środowisku pracy Ilość 
badań/pomiarów 

1 Hałas 118 

Zapytanie ofertowe – pkt II.2 ppkt 1, Tabela, wiersz 2, kolumna 3 – jest: 

Lp. Wykaz czynników w środowisku pracy Ilość 
badań/pomiarów 

1 Hałas 120 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz cenowy - pkt 3, Tabela, wiersz 2, kolumna 3 – było: 
 

Lp. Wykaz czynników w środowisku pracy podlegających 
badaniom i pomiarom w środowisku pracy w GUS 

Ilość 
badań/ 

pomiarów 

Cena netto 
[zł] 

Wartość 
podatku VAT 

[zł] 
Cena brutto 

[zł] 

1 Hałas 118    

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz cenowy - pkt 3, Tabela, wiersz 2, kolumna 3 – było: 
 

Lp. Wykaz czynników w środowisku pracy podlegających 
badaniom i pomiarom w środowisku pracy w GUS 

Ilość 
badań/ 

pomiarów 

Cena netto 
[zł] 

Wartość 
podatku VAT 

[zł] 
Cena brutto 

[zł] 

1 Hałas 120    

 
 
 
 
       Małgorzata Sołtyszewska  

                    Dyrektor Departamentu 
                               Administracyjno-Budżetowego 
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