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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:
Zamawiający ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach w modyfikacji SIWZ wskazał,
że przedmiot zamówienia ma być:
� Fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie poddany procesowi ponownego napełniania i wymiany

jakichkolwiek elementów.
Ponadto Zamawiający zażądał od Wykonawców:
- 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.

W odpowiedzi na wyżej wymienione wskazanie informujemy, iż nie jest możliwe przeprowadzenie
postępowania przetargowego, ponieważ w materiałach eksploatacyjnych (zamiennikach jak
i oryginałach)  są stosowane części pochodzącego z recyklingu o czym producenci np.: Hawlett
Packard i Lexmark informują na swoich opakowaniach.
Odnośnie raportów z testów wydajności informujemy, że w Polsce nie jest uprawniony żaden
niezależny podmiot, który taką akredytację posiada. Taka informację udzieliło Polskie Centrum
Akredytacji w Warszawie.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez określenie: „nie poddany procesowi ponownego napełniania
i wymiany jakichkolwiek elementów” Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne nowe,
w oryginalnych opakowaniach, nie poddane procesom regeneracji lub naprawy. Wykonawca może
zaoferować materiały eksploatacyjne, w których są stosowane części pochodzącego z recyklingu, jeżeli
producent wyraźnie zaznaczył ten fakt na oryginalnym opakowaniu.



Zamawiający wyjaśnia, iż żąda od Wykonawcy w przypadku zaoferowania zamienników, dokumentów
potwierdzających wydajność zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych, niekoniecznie w formie
raportów z testów wydajności. Dokumentami potwierdzającymi wydajność mogą być np. ulotki
producenta, w których zaznaczona jest minimalna wydajność zamiennika.


