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Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  artykułów  papierniczych, 
biurowych,  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń  biurowych  oraz 
tonerów; znak sprawy: 29/ZA/10.

Pytanie nr 1:
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wyjaśnienie  i  sprecyzowanie  wymagań 
dotyczących spełniania wymogów przez zaoferowane materiały równoważne. Zamawiający 
w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nie  zawarł  zapisów  dotyczących 
potwierdzenia,  ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego wobec 
Pakietu  IV.  Jedynym  wyznacznikiem  określającym  rodzaj  oferowanych  materiałów  są 
zapisy  w  formularzu  asortymentowym  określające  pozycje  w których  zamawiający 
dopuszcza zamienniki, podając wymaganą wydajność. Brak natomiast pewnego określenia 
czy tonery i  tusze  występujące  w formularzu  ofertowym określone  jako  „oryginał  lub 
zamiennik”- muszą być zaoferowane jako oryginały, czy w tych pozycjach Zamawiający 
także dopuszcza zamienniki, i czy zaoferowane materiały eksploatacyjne maja być:

• fabrycznie   nowe,  nie  regenerowane,  nie  poddane  procesowi  ponownego  napełniania 
i wymiany jakichkolwiek elementów,

• kompletne  i  wolne  od  wad technicznych,  w opakowaniach  zaopatrzonych  w etykiety 
identyfikujące dany produkt i termin jego ważności.



Powyższe  zapisy  w  konkretny  sposób  określiłyby,  jakich  materiałów  oczekuje 
Zamawiający. Wnioskujemy o ich wprowadzenie.
Ponadto  w przypadku  oferowania  materiałów równoważnych prosimy o  wprowadzenie 
wymogu  dołączenia  do  oferty  dokumentów  potwierdzających  jakość  i  wydajność 
oferowanych wyrobów, tj.:
− Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC19752 

dla  tonerów  monochromatycznych,  ISO/IEC  19798  dla  wkładów  do  drukarek 
kolorowych, ISO/TEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, 
wystawione przez  niezależny podmiot  posiadający stosowną akredytację  w zakresie 
badania tych produktów,

− Kart  Charakterystyki  bezpieczeństwa  materiałów  eksploatacyjnych  przygotowanych 
zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 
2001/58/EEC lub równoważnymi,

− Certyfikatów ISO 9001:2000 dla producentów materiałów równoważnych.

Istnieje bowiem 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  wysokiej  jakości  oraz  zgodność 
zaoferowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Wprowadzenie wymogu złożenia dokumentów również powoduje niezłożenie oferty przez 
nierzetelnych  i  nieuczciwych  wykonawców,  a  więc  zmniejsza  ryzyko  zaoferowania 
materiałów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
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 na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
W poz. 9-23 oraz 25-36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów oryginalnych 
lub zamienników bez dodatkowych wymogów.
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale  2.  Przedmiot  zamówienia  dodając  pkt.  6.  Dot.  Pakietu  IV-  zaoferowane 
materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie  nowe, nie regenerowane, nie poddane 
procesowi  ponownego  napełniania  i wymiany  jakichkolwiek  elementów,  kompletne 
i wolne od wad technicznych, w opakowaniach zaopatrzonych w etykiety identyfikujące 
dany produkt i termin jego ważności. 
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale  5.  Oświadczenia  i  dokumenty  wymagane  od  Wykonawców  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do 
wykonania określonej działalności lub czynności dodając w pkt. 4 ppkt. b) dot. Pakietu IV- 
w  przypadku  zaoferowania  zamienników  (poz.  1-8,  24)  Wykonawca  zobowiązany jest 
dołączyć  dokumenty  potwierdzające  wydajność  zaoferowanych  materiałów 
eksploatacyjnych. 



Pytanie nr 2:
W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu z dnia 23 września 2010 r. dot. dostaw 
artykułów papierniczych, biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych 
oraz   tonerów,  proszę  o  wyjaśnienie  czy możliwe  jest  złożenie  oferty częściowej,  tzn. 
wybranymi pakietami??

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający informuje, że możliwe jest złożenie oferty częściowej.

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w  Świętochłowicach”  przedłuża termin składania ofert  na dostawę artykułów papierniczych, 
biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz  tonerów; znak sprawy: 
29/ZA/10, na dzień 6.10.2010 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowi-
cach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  6.10.2010.  r. o  godz.  10:30 w  siedzibie  Zamawiającego- 
Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach,  ul.  Chorzowska  38,  pok.  nr  5  (sala 
konferencyjna).
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