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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz. U. z  2017 r.  poz.  1579),  zwanej  dalej „uPzp”na „zakup i

dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze

fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego:.

       Na podstawie art. 38 ust.  1 i  2 uPzp  Zamawiający przekazuje pytanie  do siwz, które wpłynęło do

Zamawiającego w dniu 14 czerwca 2018r. wraz z wyjaśnieniami po poprawieniu omyłki pisarskiej:

Pytanie 

Dzień dobry,

bardzo proszę o zmianę zapisu w SIWZ pkt VI. A ppkt. 4.

"4.  w  przypadku  zaoferowania  przez  Wykonawcę  produktów  równoważnych,  Wykonawca  jest

zobowiązany  złożyć  wraz  z  ofertą  kopie  dokumentów  (certyfikat,  raport,  zaświadczenie),  które

potwierdzą,  że  produkty  te  odpowiadają  normom:  ISO/IEC  19752,  ISO/IEC  24711  oraz  ISO/IEC

19798.  Złożone  dokumenty  obowiązują  przez  cały  okres  realizacji  umowy.  Dokumenty,  o  których

mowa  muszą  zostać  wydane  przez:                                   

•  niezależny  podmiot  uprawniony  do  kontroli  jakości,  który  nie  jest  producentem  oferowanego

produktu  równoważnego  (złożone  dokumenty,  oprócz  wymogów  określonych  w  ww.  normach

muszą  być  opatrzone  datą  wystawienia-nie  starszą  niż  12  miesięcy  od  dnia  otwarcia  ofert,

zawierać  datę  ważności  testów,  nazwę  modelu  drukarek  na  których  przeprowadzono  testy  z  ich

numerami  seryjnymi.  Przedstawiona  dokumentacja  musi  zawierać  sformułowania  jednoznacznie

wskazujące na produkt, którego dotyczą)"

Dokładnie chodzi o wymaganie aby normy były opatrzone datą wystawienie-nie starszą niż 12 miesięcy od

dnia otwarcia ofert. W/W dokumenty maja date ważności i nikt z dostawców nie podejmie się (ze względów

ekonomicznych) wykonywania nowych badań tylko dla jednego przetargu.“

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy w siwz rozdz.VI A ust.4.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca oprócz wykonywania badań ma możliwość zwrócenia się do

producenta urządzeń drukujących i uzyskania oświadczenia potwierdzającego  jakość oferowanych produktów

równoważnych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie tj. pozostaje dzień 21.06.2018r.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.


