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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
"Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" 

(ZP 30/13)

Na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Krakowie,  os.  Na 
Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.
Pytanie 1:
Grupa1 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (oryginalne) 
Czy Zamawiający poprzez materiały zaznaczone i wymagane w grupie 1 rozumie materiały 
eksploatacyjne, wyprodukowane przez producenta urządzeń drukujących , do których te materiały są 
dedykowane?
Odpowiedź: tak.

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w formularzu cenowym kolumny zatytułowanej: "Nazwa 
producenta i symbol oferowanego materiału " . 
Odpowiedź: W grupie nr 2 w formularzu cenowym Zamawiający wymaga podania "Nazwy 
producenta i symbolu oferowanego materiału ".

Pytanie 3:
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyjaśnienie  i  sprecyzowanie  wymagań  dotyczących 
spełniania wymogów przez zaoferowane materiały.
Zamawiający w SIWZ umieścił zapis:
Materiały  eksploatacyjne  muszą  być  oryginalnie  zabezpieczone  przez  producenta  w  sposób 
gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony 
na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, producenta, typ oraz model sprzętu, do 
którego dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, oraz datę ważności. 
Nie dopuszcza się regenerowanych materiałów eksploatacyjnych.

Zapis  umieszczony  przez  Zamawiającego  informuje,  jakich  materiałów  oczekuje.  Natomiast  brak 
wymagań w zakresie złożenia dokumentacji  do zaoferowania materiałów równoważnych z grupy 2 
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. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin  składania  ofert:  10  października 2013  r.  10:00,  termin  otwarcia  ofert  :  10 
października 2013 r.  godz. 10:30.
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