Znak sprawy: AG.I.272.1.57.2019

Kielce, dn. 8 stycznia 2020 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”, znak: AG.I.272.1.57.2019.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z zadanym
pytaniem udziela wyjaśnień:
Pytanie 1:
„W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nr AG.1.272.1.57.2019 pn. "Zakup
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych", proszę o wyjaśnienie zapisów umowy zawartych
w Opisie przedmiotu zamówienia (punkt 13) oraz paragrafu 1 ust. 1 umowy, a mianowicie czy
dopuszczacie Państwo możliwość gromadzenia zużytych materiałów w kartonowych opakowaniach
dostarczonych przez Wykonawcę, a następnie, po ich zapełnieniu odesłania ich do Wykonawcy kurierem
– na koszt Wykonawcy (po uprzednim wystawieniu listu przewozowego przez Wykonawcę)?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie odbioru zużytych materiałów
eksploatacyjnych.

Pytanie 2:

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pozycji 38, 61, 62, 63, 64 ponieważ w ramach przygotowania
postępowania i dokonywanej wyceny uzyskał ceny i zapewnienia dostępności tych materiałów, natomiast
materiał eksploatacyjny z pozycji nr 50 zostanie usunięty przez jego skreślenie.
Pytanie 3:

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że poprawi załącznik nr 1b do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ w pozycjach
nr 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29 i udostępni poprawione pliki na stronie BIP.
Pytanie 4:

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przychyla się do przesunięcia terminu składania ofert do 15.01.2020 r.

Pytanie 5:

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż od początku jak tylko posiada wskazaną drukarkę zamawia podane w tabeli
materiały eksploatacyjne i nigdy nie było zastrzeżeń co do ich symbolu, w związku z tym pozostanie to
nie zmienione.
Pytanie 6:

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dla pozycji nr 6, 7, 8, 96, 97, 142, 144 poprawi załącznik nr 1b do SIWZ na
wskazaną w pytaniu wydajność i udostępni poprawiony plik na stronie BIP.

Pytanie 7:

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wraża zgody na usunięcie pozycji 108 ponieważ w ramach przygotowania
postępowania i dokonywanej wyceny uzyskał ceny i zapewnienia dostępności tego materiału
w sprzedaży.
Pytanie 8:
„Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zapisanego w rozdziale XVII, pkt 4, lit. g zgodnie z którym
Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne zobligowany jest przedstawić
g) certyfikat Eco Declaration (tylko dla produktów HP i Lexmark)?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż jako Jednostka Skarbu Państwa jest zobligowana do stosowania w ramach
wykonywanych przez nią zadań produktów, które są jak najbardziej produktami ekologicznymi i nie
powodują utrudnień w późniejszej utylizacji oraz szkody dla środowiska naturalnego, dlatego też nie
zrezygnuje z wymogu przedstawienia certyfikatu Eco Declaration.
Pytanie 9:
„W związku z zakończeniem produkcji tuszy do plotera OCE CS2344 w pozycjach 19-25 formularza
cenowego, zwracam się z prośbą o usunięcie tych pozycji z postępowania”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie pozycji 19-25, ponieważ w ramach
przygotowania postępowania i dokonywanej wyceny uzyskał ceny i zapewnienie dostępności tych
materiałów.
Pytanie 10:
„Projekt umowy § 3 ust. 7 „Wykonawca będzie w gotowości serwisowej codziennie w dni powszednie (od
poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 15:00 (zgłoszenie przyjęte po godzinie 15:00 będzie
traktowane jako zgłoszenie przyjęte następnego dnia roboczego po godzinie 08:00)”. Prosimy
o uszczegółowienie powyższego zapisu projektu umowy i wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie
z niego korzystał. Jest to istotne w celu prawidłowego skalkulowania wszystkich czynników mających
wpływ na wysokość oferty”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis ten związany jest z zastosowaniem zamiennych materiałów
eksploatacyjnych, związaną z tym możliwością utraty gwarancji i przejęciem przez Wykonawcę kosztów
naprawy urządzenia które utraciło prawa gwarancyjne.
Pytanie 11:
„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego w wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących
produktów równoważnych.
Zamawiający w pkt. 4 zamieścił zapis:
„4. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Wykonawca powołujący
się na rozwiązania równoważne w stosunku do tonerów i kartridżów jest zobowiązany udowodnić w swojej
ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
a)
pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje
utraty praw gwarancyjnych,
b)
pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu
na terytorium Polski,
c)
pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane
w zgodzie z prawami patentowymi,
d)
szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e)
dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność
mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla
tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych - dla każdego
materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.
średnia ilość wydruków,
odchylenie standardowe,
dolna granica przedziału ufności (90%),
data testowania,
liczba testowanych kaset,
liczba kaset użytych do obliczeń,
typ kasety,
czy stosowano procedurę wstrząsania,
tryb drukowania,
liczba mechanizmów użytych w teście,
użyty nośnik,
format papieru,
orientacja podawania papieru,
model komputera,
system operacyjny,
oprogramowanie,
wersja sterownika drukarki,
typ połączenia,
wersja strony testowej,
codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
temperatura w oC,
wilgotność.
f)
certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie
z normą ISO 14001 oraz 9001, dla każdego producenta materiałów równoważnych,

certyfikat Eco Declaration (tylko dla produktów HP i Lexmark)."
Prosimy o wyjaśnienie czy podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną
zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów
kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych - dla każdego materiału
eksploatacyjnego równoważnego ma mieć akredytację i być niezależny?”

g)

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przez zapis podmiot uprawniony do kontroli jakości ma na myśli instytucje,
które są niezależne od producentów , dystrybutorów i importerów oraz posiadają odpowiednią wiedzę,
sprzęt i dokumenty prawne do wykonania takich czynności w zgodzie z daną normą.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:
1. W Opisie przedmiotu zamówienia – zestawienie materiałów eksploatacyjnych - Załącznik nr 1b
do SIWZ - wprowadza się następujące zmiany:
Jest:

Powinno być:

2. W Formularzu cenowym – Załącznik nr 3 do SIWZ wprowadza się zmiany w kolumnie Symbol
materiału zalecanego przez producenta w następujący sposób:
Jest:

Powinno być:

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu
składania i otwarcia ofert.
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach aktualny - Załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia –
zestawienie materiałów eksploatacyjnych oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.

