Nr sprawy RU/DW/29/10

Katowice dn. 25 czerwca 2010 r.

IV 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:
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) proszę o
wyjaśnienie treści SIWZ:
W swojej odpowiedzi z dnia 15.06.2010 r., Zamawiający poinformował o kolejnych dodatkowych normach jakie mają
spełniać materiały równoważne. Jakich konkretnie dokumentów Zamawiający żąda na potwierdzenie spełniania tych
norm?
Czy Zamawiający nadal żąda dołączenia do oferty certyfikatów wymienionych w części III pkt.4 ppkt.4.2 SIWZ, których
dołączenie jest warunkiem niemożliwym do spełnienia (patrz odpowiedzi z dnia 15.06.2010 r.).
Żądanie od Wykonawcy posiadania takiego zaświadczenia jest sprzeczne z zasadą równego traktowania i narusza
zasady uczciwej konkurencji. Wnioskuję więc o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zażądał zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że oferowane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. zgodnie z § 5.1 pkt. 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca może złożyć każdy dokument, który potwierdza, iż produkty (zamienniki) charakteryzują się pełną
kompatybilnością z urządzeniami, w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne, a także posiadające nie
gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie jakości wydruku i wydajności. Dokument taki może być wydany w
dowolnej formie, o ile zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. Może więc to być np. certyfikat,
atest, itp., określony na podstawie normy ISO 19752 i normy ISO 19798.

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

specjalista

Aneta Knapik
…………………………………………..……………
Sekretarz Komisji Przetargowej

Strona 1 z 1

