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Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/20/14) – wpłynęły zapytania w związku z
powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje że:

Pytanie 1
Zamawiający w Rozdziale IX Dokumenty wymagane w ofercie w pkt 3 zamieścił wymóg
złożenia przez wykonawcę oświadczenia o tym, że posiada on Certyfikat ISO 9001:2008 i
14001:2004 lub równoważny. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Oryginały
Certyfikatów. Zapis ten rażąco dyskryminuje większość firm działających na rynku gdyż
najczęściej posiadają takie certyfikaty firmy produkujące własny zamienniki tonerów i tuszy.
Firmy które pośredniczą w handlu nie mają wymogu ani potrzeby certyfikacji wg norm ISO
9001 i 14001. Ponadto, Zmawiający sugeruje iż będzie żądał certyfikatów ISO 9001 i 14001
nawet w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów oryginalnych producentów
urządzeń do których są dedykowane. Firmy takie jak HP czy OKI nie startują samodzielnie w
przetargach. Biorąc pod uwagę że zamawiający żąda dokumentów od wykonawcy nawet nie
mogłyby wystartować gdyż Firma Hp nie mogłaby przedstawić certyfikatów w zakresie
asortymentowym firmy OKI itd. W przypadku natomiast, gdyby takie dokumenty były żądane
od Wykonawcy należy zauważyć iż wielu producentów materiałów oryginalnych nie
udostępnia certyfikatów ISO 9001 i 14001 lub udostępnia je jedynie wąskiemu gronu
autoryzowanych dystrybutorów. Stąd zapis ten wywołuje ograniczenie równego traktowania
wykonawców.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisu pkt 3 w Rozdziale IX
stanowiącego ograniczenie zasady równego traktowania i dostępu wykonawców do
zamówienia publicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje następującej
zmiany w treści SIWZ:
Wykreśla się zapis Rozdziału IX pkt 3.
Pytanie 2
W Rozdziale X pkt. 11 Zamawiający umieścił zapis: W celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
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1) 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.
2) przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi jakości i kompatybilności ze sprzętem.
Do oferty należy dołączyć „Karty charakterystyki” każdego produktu lub katalog, z
którego ma wynikać, ze produkt ma takie same cechy jakości, kompatybilności i
wydajności;
ad. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego
dołączenia do oferty certyfikatu CE na potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej
przez zaoferowane materiały eksploatacyjne. Obowiązkiem posiadania certyfikatu
CE/deklaracji zgodności są objęte urządzenia drukujące. Materiały eksploatacyjne nie są
obowiązane posiadać znaku CE, a co za tym idzie wielu producentów materiałów
eksploatacyjnych nie posiada certyfikatów CE wystawionych na materiały eksploatacyjne.
Zwracamy się w prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego dołączenia do oferty Kart
Charakterystyki MSDS dla każdego produktu dlatego iż wielu producentów materiałów
oryginalnych nie udostępnia tych dokumentów lub udostępnia je jedynie wąskiemu gronu
autoryzowanych dystrybutorów. Stąd zapis ten wywołuje ograniczenie równego traktowania
wykonawców.
ad. 2. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego dołączenia do oferty Kart
Charakterystyki każdego produktu lub katalogu w przypadku oferowania oryginalnych
materiałów wyprodukowanych przez producenta urządzeń do nich dedykowanych. Informacje
jakie zawarte są na kartach produktu widnieją na instrukcjach obsługi sprzętu. Zaoferowanie
materiałów oryginalnych potwierdzone w kolumnie 8 formularza cenowego przez wpisanie
nazwy producenta nie powinno budzić wątpliwości Zamawiającego iż został zaoferowany
materiał tożsamy z wymaganym przez Zamawiającego materiałem oryginalnym
wyprodukowanym przez producenta drukarki. Wydajność i jakość oferowanych materiałów
oryginalnych nie musi być porównywana i oceniana z takimi samymi materiałami
oryginalnymi. Stąd wymóg załączenia Kart produktów lub katalogu jest wymogiem zbędnym
w przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych producenta sprzętu. W celu lepszej
identyfikacji oferowanego materiału eksploatacyjnego zwracamy się z prośbą o umieszczenie
w formularzu cenowym kolumny zatytułowanej „Symbol oferowanego materiału”. Kolumna
ta ma na celu lepszą identyfikację oferowanych przez Wykonawców materiałów i ma pomóc
Zamawiającemu w procesie badania ofert. W przypadku umieszczenia te kolumny w
formularzu cenowym Zamawiający będzie posiadał dokument wskazujący czy materiały
zaoferowane przez Wykonawców spełniają jego wymagania już na początkowym etapie
sprawdzania ofert bez sprawdzania dodatkowych dokumentów.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, następującej zmiany w treści
SIWZ:
Ad 1) Zapis Rozdziału X pkt 11 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) 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, lub oświadczenie dostawcy lub
producenta o fakcie iż produkt jest zupełnie bezpieczny i obojętny chemicznie i

2

fizycznie dla użytkownika, co oznacza, że nie występuje zagrożenie związane z daną
substancją (mieszaniną) dla użytkownika.
Ad 2) Zapis Rozdziału X pkt 11 ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych: przedmiot zamówienia
musi spełniać wymogi jakości i kompatybilności ze sprzętem. Do oferty należy
dołączyć „Karty charakterystyki” każdego produktu lub katalog, z którego ma
wynikać, ze produkt ma takie same cechy jakości, kompatybilności i wydajności;”

Zestaw II
Pytanie 1
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. W rozdziale IX w pkt 3
wymaga Zamawiający oświadczenia że Wykonawca posiada Certyfikat ISO 9001:2008 lub
równoważny (na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi oryginał Certyfikatów)
Normy na jakie powołuje się Zamawiający nie są obowiązkowe a dobrowolne. Firmy mogą
starać się o tę normę jeśli uważają to za słuszne, ale nie ma obowiązku jej wdrożenia.
Wymaganie powyższych norm nie ma nic wspólnego z jakością oferowanych materiałów
eksploatacyjnych nie potwierdza cech produktu, w żadnym wypadku nie świadczą też o
jakości wyprodukowanego wyrobu.
Co innego, gdyby Zamawiający wymagał dołączenia do oferty certyfikatu ISO 9001 i 14001
dla producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych, które to mają znaczenie przy
projektowaniu, wytwarzaniu i produkcji przy tym dbając o ochronę środowiska zgodnie z
normą ISO 14001.
W związku z powyższym powyższe zapisy ograniczają uczciwą konkurencję i podlegają
modyfikacji.
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje się następującej zmiany w treści SIWZ:
Wykreśla się zapis Rozdziału IX pkt 3.

Ponadto, Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, następującej zmiany w
treści SIWZ:
„Rozdział XII
Miejsce i termin składania ofert
1.

2.

Oferty należy składać w Sekretariacie (I piętro, pokój nr 196) przy ul. Górczewskiej 89
w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w
Rozdziale V pkt. 8 SIWZ.
Oferty należy składać do dnia 03.10.2014 r. do godziny 10:00. W przypadku
przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia
oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w
ust. 1 jako miejsce składania ofert.
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3.
4.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym
pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez
otwierania.
Rozdział XIII
Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.10.2014 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej I piętro ul.
Górczewska 89, 01-401 Warszawa”.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.

Zatwierdził:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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