
Szczecin, dnia 18.06.2018 r.

ZZ-2380-75/18

informacja na stronę internetową

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, 2 i 4 uPzp Zamawiający Zamawiający przekazuje pytania do siwz, które

wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15.06.2018r. wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją siwz oraz załączników

nr 4 i 5.4 do siwz:

Pytanie nr   1  

1. Zamawiający w rozdziale III, punkt 5, pisze:

„W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć

wraz z ofertą kopie dokumentów (certyfikat, raport, zaświadczenie), które potwierdzą, że produkty te odpowia-

dają 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 równo-

ważnego (złożone dokumenty, oprócz wymogów określonych w ww. normach muszą być opatrzone datą wysta-

wienia-nie starszą niż 12 miesięcy od dnia otwarcia ofert, zawierać datę ważności testów, nazwę modelu druka-

rek na których przeprowadzono testy z ich numerami seryjnymi. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać 

sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą)

lub

• wydane przez producenta/przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość ofero-

wanych produktów równoważnych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych”

Zwracamy  się  z  prośbą  o  wyjaśnienie  co  Zamawiający  rozumie  pod  pojęciem  „niezależnego  podmiotu

uprawnionego do kontroli jakości”?

Czy Zamawiający uznaje za taki podmiot tylko i wyłącznie akredytowany podmiot uprawniony do kontroli

jakości,  posiadające stosowną  akredytację  odnośnie  przywołanych  norm  ISO/IEC czy  też  dopuszcza  inne

podmioty? Jeżeli dopuszcza inne to proszę o informację jakie to podmioty

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości to podmiot trzeci uprawniony

do kontroli jakości (zewnętrzny, niezależny od producenta). 

Pytanie nr   2:  

Zamawiający w zadaniu 4,  w pozycji  16 i 21 wskazuje produkty CE285X o wydajności  3100 str. oraz

CE278X o wydajności 3100 str.

Producent urządzeń drukujących oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie przewiduje stosowania

w swoich  urządzeniach  tonerów o  takich symbolach oraz wydajnościach.  Na rynku istnieją  oryginalne
tonery o symbolu CE 285A o wydajności 1600 str. Oraz CE278A o wydajności 2100 str.
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Tonery jakie wskazał Zamawiający istnieją jedynie w wersji „zamienników”. W konsekwencji czego nie

można zaoferować materiałów oryginalnych, które spełniałyby wymogi określone w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy siwz dla poz. 16 i 21 części IV (w opisie przedmiotu zamówienia dla części IV

(zadania nr 4) – załącznik nr 4 do siwz oraz w formularzu kalkulacji cenowej dla części IV – załącznik nr 5.4

do siwz) w następującym zakresie:

jest:

Wykaz materiałów eksploatacyjnych – Zadanie nr 4

lp
.

Kod pro-
duktu za-
lecany pr-
zez produ-

centa

Model drukarki
Rodzaj
mate-
riału

Minimal-
na wyda-

jność
ILOŚĆ

16 CE285X HP 1102 toner toner
3100 str.

(5%)
100

21 CE278X HP LJ 1606, HP P1566 toner
3100 str.

(5%)
20

zmienia się na :

Wykaz materiałów eksploatacyjnych – Zadanie nr 4

lp
.

Kod pro-
duktu za-
lecany pr-
zez produ-

centa

Model drukarki
Rodzaj
mate-
riału

Minimal-
na wyda-

jność
ILOŚĆ

16 CE285A HP 1102 toner toner
1600 str.

(5%)
100

21 CE278A HP LJ 1606, HP P1566 toner
2100 str.

(5%)
20

Pytanie nr   3:  

Zwracamy się z prośbą  wyjaśnienia dotyczące zapisu SIWZ, w części II, punkt 5:

„…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)…”.

W związku  z  otrzymaną  informacją  od  Producenta  zamienników prosimy  o informację,  czy  zgadzają  się

Państwo na dokumenty z ważnością kończącą się w czasie trwania realizacji umowy, jeżeli Producent jest w

trakcie ponownych prac nad kontynuowaniem ich ważności? Ponadto wymagane dokumenty są wystawiane w

cyklu 2-letnim. W załączeniu, dokument id jednej z firm produkującej zamienniki

Odpowiedź:

Zamawiający uzna taki dokument za wystarczający. Po utraceniu ważności dokumentu, Zamawiający zwróci

się do Wykonawcy o przedłożenie aktualnego dokumentu.
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Pytanie nr   4:  

W związku z  prowadzonym postępowaniem na dostawę materiałów eksploatacyjnych zwracam się

z prośbą o poprawienie numerów katalogowych orz wymaganej wydajności dla dwóch pozycji:

Wykaz materiałów eksploatacyjnych – Zadanie nr 4, poz. 16 oraz 21.

Wskazane przez Zamawiającego numery katalogowe z rozszerzeniem „X” oraz wydajności 3500 str. (5%) nie

istnieją w wersji OEM.

Na rynku są dostępne materiały równoważne o wydajności 3500 str ale nie wypełniają one zapisów

postawionych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia”.

Poprawne i ogólnie dostępne wydajności i nr katalogowe kształtują się następująco:

Poz.16 CE285A lub CE285AC (toner kontraktowy) wydajność 1600 stron

Poz.21 CE278A lub CE278AC (toner kontraktowy) wydajność 2100 stron

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  przesuwa  termin  składania  i  otwarcia  ofert  na  dzień

22.06.2018r. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W załączeniu zmodyfikowany opie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do siwz i zmodyfikowany

formularz kalkulacji cenowej dla części IV – załącznik nr 5.4 do siwz.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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