Nr sprawy RU/DW/29/10

Katowice dn. 15 czerwca 2010 r.

II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/29/10
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 193 000 €
na DOSTAWĘ WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH: TUSZE I TONERY.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela
następującego wyjaśnienia:

1. Pytanie Wykonawcy:
W części III pkt 4 ppkt 4.2 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty certyfikatów ISO/IEC 19752,
ISO/IEC 24711, jest to warunek niemożliwy do spełnienia, ponieważ nikt nie wydaje takich certyfikatów. Jest to jedynie
określenie normy jaką dany produkt powinien spełniać.
Informujemy również, że normy ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, które są wymieniane w zapytaniu, nie zostały włączone do
zbioru Polskich Norm, więc Polskie Centrum Akredytacji nie może wskazać akredytowanych laboratoriów badawczych, czy
innych jednostek potwierdzających zgodność, które zajmowałyby się oceną zgodności tych wyrobów, ponieważ nikt o
taką akredytację nie wnioskował.
Mając na uwadze powyższe nie możliwym jest dołączenie do oferty certyfikatów, które nie istnieją, jak również
dokumentów równoważnych, ponieważ nie ma z czym porównać ich równoważności.

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że w grudniu 2006 r. organizacja ISO (International Organization for
Standarization) zatwierdziła nowe normy pomiarów wydajności nabojów do drukarek atramentowych (ISO/IEC 24711) i
kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych (ISO/IEC 19798). Te nowe normy uzupełniają normę ISO/IEC 19752,
przeznaczoną dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych i opublikowaną w czerwcu 2004 r.
Zatem jest to norma, którą musi spełnić produkt, wykazujący się odpowiednią jakością i wydajnością.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
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