Znak sprawy: AG.I.272.1.57.2019

Kielce, dn. 9 stycznia 2020 r.

Informacja dla Wykonawców nr 3
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 związku z odpowiedzią zamieszczoną w dniu 8.01.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego
informuję, iż wymaganie zapisane w rozdziale XVII, pkt 4, lit. g) dotyczące certyfikatu ECO
DECLARATION, nie spełnia wymogów zapisanych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ
certyfikat ten (eco declaration) nie jest certyfikatem wydawanym przez jednostkę oceniającą zgodność,
a tylko takich Zamawiający może wymagać od Wykonawców. W związku z powyższym proszę
o wskazanie podstawy prawnej żądania certyfikatów innych niż wymienione w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że deklaracji producenta IT Eco Declaration zgodnie ze standardem ECMA-370
do produktów równoważnych stosowanych w urządzeniach których producenci posiadają IT Eco
Declaration. Producenci materiałów eksploatacyjnych a także ich użytkownicy instytucjonalni są
zobligowani do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego lub minimalizacji wpływu
czynników szkodliwych na terenie instytucji, w której pracują.
W celu utrzymania odpowiedniego standardu w zakresie produkcji wyrobów nieszkodliwych dla
środowiska wprowadzono dokument IT Eco Declaration, który posiadają niektórzy producenci materiałów
eksploatacyjnych. Materiały producentów nie posiadających niniejszego dokumentu są produktami nie
równoważnymi z produktami oryginalnymi producentów urządzeń HP i Lexmark którzy posiadają takie
dokumenty tym samy łamią zasadę uczciwej konkurencji gdyż wymienieni powyżej producenci jak HP
czy Lexmark , aby otrzymać i utrzymać Eco Declaration podlegają okresowym audytom, kontrolom
i certyfikacji norm jakościowych w zakresie ekoprodukcji i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,
ponosząc przy tym koszty produkcji ekologicznej przekładające się na jakość i bezpieczeństwo
użytkowania ich produktów, podczas gdy produkty producentów nie posiadających tych deklaracji są
tańsze, ale łamią zasadę uczciwej konkurencji i przede wszystkim mogą być niebezpieczne dla zdrowia
użytkowników. Są to również produkty potencjalnie szkodliwe dla środowiska, gdyż ani proces ich
produkcji ani one same nigdy nie były przebadane pod tym kątem. Istnieje wreszcie duże ryzyko, że
materiały nieposiadające takich dokumentów nie będą spełniały wymagań bezawaryjności i jakości
wydruku, co w perspektywie może spowodować utrudnienia w realizacji umowy podpisanej

z Wykonawcą oferującym takie materiały oraz utrudnienia w pracy ŚUW w Kielcach, np. powtarzające się
reklamacje, naprawy sprzętu, problemy w trakcie audytów i kontroli w zakresie działania infrastruktury
technicznej etc.
Powyższe dokumenty, w przypadku zgody na wymóg ich złożenia, pozwalają Zamawiającemu ocenić
jakość, wydajność, wpływ na środowisko 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. Wprowadzony wymóg złożenia dokumentów również powoduje niezłożenie oferty przez
nierzetelnych i nieuczciwych Wykonawców, a więc zmniejsza ryzyko zaoferowania materiałów
niezgodnych z wymaganiami.
W związku z powyższym podtrzymujemy wymóg dołączenia do oferty certyfikatów Eco Declaration dla
produktów równoważnych stosowanych do urządzeń firm HP i Lexmark gdyż tylko produkty posiadające
takie dokumenty są w pełni równoważne z produktami firm HP i Lexmark.
Jednocześnie informujemy iż Zamawiający wymagając dostarczenia tegoż certyfikatu powołuje się na
zapisy z paragrafu 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

