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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  

                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    

 
Szczecin 08-05-2013r 

znak sprawy: ZP/220/33/13 

 

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawa fabrycznie nowych 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i 

faksów 

 
Wyjaśnienia nr 1  

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

Pytanie dot. Opisu przedmiotu zamówienia:   

 

     Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących 

spełniania wymogów przez zaoferowane materiały równoważne.  

     Zamawiający w SIWZ umieścił zapis, iż:  

 

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych: wszystkie produkty muszą być w 100% 

fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie refabrykowane tj.: nowa obudowa, nowy toner (w 

przypadku drukarek laserowych i kserokopiarek), nowy tusz wraz z pojemnikiem (w przypadku 

wkładów do drukarek atramentowych), nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania. 

Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych (kaseta, bęben światłoczuły, 

listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica 

drukująca, toner, atrament, tusz i inne) muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie 

refabrykowane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych 

materiałów (nie używane). 

 

Dodatkowo opakowanie musi posiadać znak firmowy (jeśli posiada) i określenie pochodzenia 

(producenta). 

 

Producenci materiałów oryginalnych tacy jak HP, Xerox, Konica Minolta, Samsung itp. produkują 

swoje materiały w oparciu o systemy zarządzania jakością (ISO 9001) oraz normy środowiskowe (ISO 

14001).  

      Wszystkie produkowane przez w/w producentów materiały eksploatacyjne testowane są zgodnie z 

normami ISO/IEC 19752 dla materiałów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów 

kolorowych, ISO/IEC 24711 dla tuszy czarnych oraz ISO/IEC 24712 dla tuszy kolorowych.   

Zapis umieszczony przez Zamawiającego informuje, jakich materiałów oczekuje. Natomiast brak 

wymagań w zakresie złożenia wraz z ofertą konkretnej dokumentacji do zaoferowanych  materiałów 

równoważnych uniemożliwia Zamawiającemu, jak również innym oferentom biorącym udział w 

postępowaniu, zweryfikowanie ofert na etapie ich oceny i rozpatrywania pod kątem równoważności z 

materiałami oryginalnymi, spełniania norm wydajności oraz prawdziwości złożonego oświadczenia 

woli, jakim jest oferta.  

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty dokumentów 

potwierdzających jakość i wydajność oferowanych wyrobów równoważnych, tj.: 
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- Raportów z testów wydajności wystawionych przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy 

i dystrybutora, przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów 

monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 

24712 dla materiałów do drukarek atramentowych,  

- Certyfikatów potwierdzających że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie 

zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, aktualny 

w terminie składania ofert. 

       Istnieje duże ryzyko, że materiały nieposiadające takich dokumentów nie będą spełniały wymagań 

bezawaryjności i jakości wydruku.   

     Powyższe dokumenty, w przypadku zgody na wymóg ich złożenia, wraz z ofertą pozwalają 

Zamawiającemu ocenić już na etapie badania ofert jakość i wydajność tych produktów w porównaniu 

z materiałami oryginalnymi, a także ich kompatybilność, a tym samym zabezpieczyć interes 

Zamawiającego w postaci oferowania produktów odpowiedniej jakości oraz zgodność zaoferowanych 

materiałów z wymaganiami zawartymi w SIWZ.  

     Wprowadzenie wymogu złożenia dokumentów wraz z ofertą powoduje niezłożenie oferty przez 

nierzetelnych i nieuczciwych wykonawców, a więc zmniejsza ryzyko zaoferowania materiałów 

niezgodnych z wymaganiami i czyni proces badania ofert bardziej sprawnym i przejrzystym. 

     Ponadto jako jednostka budżetowa Zamawiający zobowiązany jest do racjonalnego wydatkowania 

środków publicznych, a zatem powinien wziąć również pod uwagę fakt, iż zaoferowane materiały złej 

jakości (a jest to bardzo prawdopodobne w przypadku braku wymagań dołączenia dokumentów 

potwierdzających jakość i wydajność) mogą spowodować awarie sprzętu a tym samym powodować 

utrudnienia w systematycznej pracy Państwa jednostki.  

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 2 

W związku z zaistniałymi wątpliwościami proszę o jednoznaczną odpowiedź czy ilość kolorowych 

tuszy, tonerów jest podawana zbiorczo czy dotyczy każdego tuszu, tonera oddzielnie? Np. w pozycji 

13 część 1 ilość tuszy LC970Y, LC970M, LC970C wynosi „9” – czy znaczy to że ilość zamawiana 

będzie wynosiła po 9 szt. każdego z wymienionych tuszy czy po 3 szt. każdego z wymienionych tuszy 

? 

Odpowiedź 

Liczba tuszy jest  podawana zbiorczo tzn. że ilość łączna tuszy kolorowych  będzie wynosiła 

przykładowo w poz. 13 - 9 sztuk  i Zamawiający nie określa jednoznacznie że będzie to po 3 

tusze z każdego koloru tylko do wyboru przez Zamawiającego w zakresie poszczególnych 

kolorów 
 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 

ofert. 

                 

                  Z poważaniem  
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