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ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że do postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.” wpłynęły zapytania. Zamawiający działając
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1
Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących
spełniania wymogów przez zaoferowane materiały.
Zamawiający w SIWZ umieścił zapis:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w przypadku określenia
przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku nr 2. Jeżeli w opisie
przedmiotu zamówienia - określonym w Załączniku nr 2 - znajduje się jakikolwiek znak
towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki
opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych nie gorszych niż te, podane w Załączniku nr 2 do
SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych
opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jakość wydruku (
kopii), wydajność, szybkość schnięcia, odpowiadające wyrobom producenta.
Zapis umieszczony przez Zamawiającego informuje, jakich materiałów oczekuje. Natomiast brak
wymagań w zakresie złożenia dokumentacji do zaoferowanych
materiałów równoważnych
uniemożliwia jednak 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.:
- Raportów z testów wydajności 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, wystawionych przez podmiot
niezależny od wykonawcy, zamawiającego i dystrybutora.
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, pozwalają Zamawiającemu
ocenić 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.
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Wprowadzenie wymogu złożenia dokumentów również powoduje niezłożenie oferty przez
nierzetelnych i nieuczciwych wykonawców, a więc zmniejsza ryzyko zaoferowania materiałów
niezgodnych z wymaganiami.
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.
Odp. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, z późn. zm.) dokonuje modyfikacji w powyższym zakresie.
Zamawiający wprowadza wymóg dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających jakość
i wydajność oferowany przez oferentów wyrobów równoważnych, tj. Raportów z testów
wydajności 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, wystawionych przez
podmiot niezależny od wykonawcy, zamawiającego i dystrybutora.

Pytanie 2
Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących
sposobu weryfikacji spełniania wymogów przez zaoferowane materiały.
Zamawiający w SIWZ umieścił zapis:
Zamawiający, na każdym etapie postępowania przetargowego, zastrzega sobie możliwość
wezwania Wykonawców do przedstawienia próbek, w celu weryfikacji czy zaoferowany
asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Wnosimy o określenie które konkretnie pozycje i w jakiej ilości mogą być przedmiotem wezwania
do przedstawienia jako próbki. Ze względu na kalkulację cenową oferty Wykonawca musi brać
pod uwagę poniesienie dużych kosztów, w przypadku możliwości wezwania do przekazania
próbek. Wnioskujemy również o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie
przeprowadzał weryfikację próbek, czy parametrami badanymi będzie wydajność czy jakość.
Czy Zamawiający bierze pod uwagę wzywanie do przedstawienia próbki w przypadku
zaoferowania materiału oryginalnego, wyprodukowanego przez producenta urządzeń
drukujących?
Odp. Zamawiający informuje, że z treści SIWZ wykreśla powyższy zapis.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w
zmodyfikowanym brzmieniu z dniem przekazania niniejszej modyfikacji staje się obowiązująca w
przedmiotowym postępowaniu.

Zatwierdzam
Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o. /-/

DZP/66/2013 – Odpowiedzi na pytania
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej
informacji niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr /22/ 696-20-04, /22/.
Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę

ilość czytelnych stron ………… dnia ……..………. podpis i pieczęć ……………………………….
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