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Do wszystkich Wykonawców
Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych” (nr referencyjny sprawy: FZP/ZP-26/D/16/15). – wpłynęły zapytania w
związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
informuje że:
Zestaw I
Zamawiający w rozdz. III pkt. 3 k wymaga jak poniżej:
w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do tych jakie określa producent
dostawca musi przedstawić wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych przez
niezależną instytucję potwierdzającą ich jakość i wydajność np. TÜV Rheinland Polska,
wynik musi potwierdzać, że parametry techniczne i użytkowe nie są gorsze od parametrów
materiałów określonych w SIWZ.
Wskazana instytucja, tzn. TUV Rheinland Polska nie przeprowadza żadnych testów
wydajności materiałów eksploatacyjnych a jedynie potwierdza prawidłowość
przeprowadzania takich testów przez ich producentów. Działanie to jest zgodne z opisem
norm wydajnościowych ISO 19752/19798/24711, które są opracowane w taki sposób aby
umożliwić ich wykonanie bez udziału specjalistycznego laboratorium.
Czy wobec tego zamawiający zaakceptuje certyfikaty zgodności z normami
wydajnościowymi ISO wystawione przez niezależne i specjalistyczne instytucje takie jak
TUV Rheinland?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do tych
jakie określa producent, dostawca musi przedstawić wyniki testów wydajnościowych
przeprowadzonych przez niezależną instytucję potwierdzającą ich jakość i wydajność.
Zamawiający zaakceptuje certyfikaty zgodności z normami wydajnościowymi ISO
wystawione przez niezależne i specjalistyczne instytucje takie jak na przykład: TUV
Rheinland.
Podobnie w pkt.3 l zapisano:
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do tych jakie określa
producent w specyfikacji urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia na koszt Wykonawcy kontroli jakości – wydajności wybranych
materiałów eksploatacyjnych. Obowiązkiem Wykonawcy w takim przypadku będzie
przygotowanie urządzenia określonego typu oraz dwóch rodzajów materiałów
oryginalnego oraz zamiennika. Test będzie polegał na
zadaniu urządzeniu zadania wydruku określonej ilości stron takich samych dla obu
rodzajów materiałów i porównaniu wydajności oraz jakości wydruku.
Proszę o wyjaśnienie w jakim celu zamawiający żąda dostarczenia materiałów oryginalnych
do weryfikacji. Zamawiający winien posiadać wiedzę jaka jest deklarowana (zgodna z
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certyfikatem, którego zamawiający żąda)wydajność każdego z równoważnych materiałów
eksploatacyjnych. Weryfikacja ich wydajności poprzez porównywanie ze wzorcem, który nie
wiadomo jakie posiada parametry jest zbędne. Nie określono również warunków w jakich test
ten ma przebiegać. Jedynym wiarygodnym oraz powszechnie stosowanych testem wydajności
materiałów eksploatacyjnych jest norma ISO 19752/19798/24711. Wymagania normy
przewidują przeprowadzenie testów w określonych warunkach. Czy zamawiający jest w
stanie zapewnić kontrolowane warunki do przeprowadzenia testów oraz czy posiada
zakupione wskazane powyżej normy?
W jaki sposób zamawiający zamierza przeprowadzić test jakości tonera?
W jakim celu zamawiający żąda przygotowania urządzenia do testów, skoro jest on w
posiadaniu takich urządzeń? Co w przypadku kiedy urządzenia są niedostępne w handlu?
Odpowiedź:
Zamawiający żąda dostarczenia materiałów oryginalnych do weryfikacji. Weryfikacja
to porównanie obu produktów, gdzie oryginale są wzorcem dla weryfikowanego
materiału zastępczego – zamiennika. Zamawiający przeprowadzi test porównawczy
zgodnie z powyższym opisem. Zamawiający zamierza przeprowadzić test jakości tonera
poprzez porównanie czystości i czytelności wydruku z wzorcem. Zamawiający oczekuje
przeprowadzenia testu na koszt Wykonawcy i to on jest zobowiązany do zabezpieczenia
odpowiednich kontrolowanych warunków jeśli ich wymaga.
W rozdz.IX pkt.3 zamawiający żąda:
Wykonawca musi oświadczyć (załączyć do oferty oświadczenie), że posiada
Certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 lub równoważny.
Proszę o wyjaśnienie w jakim celu zamawiający żąda aby wykonawca posiadał certyfikaty
ISO 9001/14001 i jaki zakres certyfikacji mają te certyfikaty określać? Czy zamawiający
wymaga aby wykonawca posiadał własne certyfikaty, czy może posiadać certyfikaty firm
trzecich, np. producentów materiałów eksploatacyjnych?
Odpowiedź:
W celu potwierdzenia szczególnej dbałości o wysokiej jakości oferowanych usług, jako
dowód odpowiedzialności ekologicznej. Dbając o ciągły rozwój nakierowany na
zaspokojenie potrzeb klientów oraz pozytywnym wpływie swojej działalności na
środowisko.
W rozdz. X pkt.11 opisano:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym,
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów przedmiot
zamówienia musi posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Unii
Europejskiej. Do oferty należy dołączyć certyfikat CE i karty charakterystyki MSDS
do każdego produktu.
Proszę o wskazanie wymagań zamawiającego, których spełnienie mają potwierdzić karty
MSDS. Wymaganie ma charakter ogólny, proszę określić, co zrobić w przypadku, kiedy
oferowane materiały nie posiadają certyfikatów CE. Przykładowo wymagany w opisie
przedmiotu zamówienia bęben do Minolty PP1350 nie posiada oznaczenia CE więc siłą
rzeczy nie uzyska się na niego również deklaracji. Proszę określić, spełnieniu jakiego
wymagania zamawiającego ma spełnić żądanie dostarczenia deklaracji CE dla wszystkich
oferowanych materiałów. Oznaczenie to dotyczy urządzeń elektrycznych i producenci zwykle
ich nie umieszczają na tonerach. Wyjątkiem są firmy HP i Samsung, które uznają toner za
część serwisową. Materiały takie jak zasobniki Canona czy taśmy Panasonic czy Epson,
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, nie posiadają żadnych części pracujących pod
napięciem i firmy Canon czy Panasonic nie wystawią deklaracji CE na te materiały. Podobnie
będzie miała się sytuacja w przypadku producentów materiałów alternatywnych.
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Niemożliwe jest w tym przypadku nawet złożenie oferty zawierającej w pełni materiały
oryginalne. W jaki sposób zamawiający zamierza przeprowadzić wybór oferty, skoro żaden z
materiałów nie spełnia opisanych wymagań?
Odpowiedź:
Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną
zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i
wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten
spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw. Istnienie elementów
elektrycznych nie determinuje wymogu oznaczania znakiem CE produktu.
Zestaw II
Pytanie:
Bardzo proszę o podanie numerów katalogowych do poniższych artykułów:
100 Głowica drukująca do Zebra P 330 i
Szt
102 Zebra P330 i wkład barwiący kolor na 200 kart

Szt

1
1

Odpowiedź:
Zamawiający określił jaki produkt do jakiego urządzenia potrzebuje, natomiast nr
katalogowy nadaje Wykonawca.
Ponadto Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w następujący sposób:
1) w załączniku nr 1 do SIWZ w formularzu oferta wykreśla w całości punk 18 ust. 2
który brzmi: „2) W formularzu asortymentowo-cenowym wskazuję towary objęte
ofertą w kolumnie „j” powodujące powstanie u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.”
2) w załączniku nr 4 do SIWZ w projekcie umowy dopisuje w § 2 ust. 6 w brzmieniu:
„6. Wykonawca zobowiązuje się odbierać na własny koszt zużyte tonery od
Zamawiającego.”

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.
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