Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00061.2019
l.dz.: ZP.KW-00442/19

Data:
21.10.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
ZAPYTANIA:
1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w cz.3 są niezgodne z Ustawą PZP - Nie możecie Państwo ograniczać
przedmiotu zamówienia tylko do produktów pochodzących od producentów sprzętu drukującego. Macie prawo do
postawienia wymagań ale jeśli produkt równoważny będzie spełniał je tak jak produkt dedykowany przez
producentów sprzętu drukującego powinien zostać dopuszczony. Zasłanianie się gwarancją urządzeń drukujących to
prehistoria. Zgodnie z prawem Polskim i UE stosowanie materiałów równoważnych nie powoduje utraty gwarancji.
Dodatkowo 80% urządzeń podanych w tabeli kalkulacji cenowej do cz. 3 to stare maszyny długo po okresie
gwarancyjnym. Tak samo jakieś dziwne ustalenia serwisów nie mogą stać ponad USTAWĄ . Uważanie mat.
równoważnych za gorsze z urzędu jest niezgodne z Ustawą PZP, bardzo proszę o zmianę zapisów. Myślałem że
przynajmniej od 3 lat skończyliśmy już w Polsce z dyskryminacją materiałów Równoważnych. W związku z tym
wnoszę o zmianę zapisów SIWZ na zgodne z Ustawą PZP.
2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 6 możliwości zaoferowania równoważnego
materiału eksploatacyjnego. Tusz C4092A jest już od dawna nie produkowany przez firmę Hewlett Packard i w
związku z tym nie można zaoferować tego produktu w oryginale z datą produkcji wynoszącą 6 miesięcy przed
terminem dostawy. Jest to wymóg zawarty w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia w opisie (FORMULARZ
OFERTOWY - CZĘŚĆ NR 3). Tym samym nie można złożyć ważnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
„Materiały eksploatacyjne muszą posiadać datę ważności /przydatności do użytku przez okres min. 12 miesięcy od
dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a informacja o tej dacie winna znaleźć się na jednostkowym
opakowaniu materiału eksploatacyjnego. Ponadto nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem dostawy. Informacja ta winna widnieć na opakowaniu."
W załączeniu przesyłam informację od producenta tuszu C4092A.
3. Pytanie 1 dot. pakiet 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 6 możliwości zaoferowania starszego, niż z
datą produkcji 6 miesięcy przed dostawą, materiału eksploatacyjnego. Tusz C4092A jest już od dawna nie
produkowany przez firmę Hewlett Packard i w związku z tym nie można zaoferować tego produktu z datą produkcji
wynoszącą 6 miesięcy przed terminem dostawy. Jest to wymóg zawarty w Specyfikacji Istotnych warunków
zamówienia w opisie (FORMULARZ OFERTOWY - CZĘŚĆ NR 3). Tym samym nie można złożyć ważnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu.
„Materiały eksploatacyjne muszą posiadać datę ważności /przydatności do użytku przez okres min. 12 miesięcy od
dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a informacja o tej dacie winna znaleźć się na jednostkowym
opakowaniu materiału eksploatacyjnego. Ponadto nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem dostawy. Informacja ta winna widnieć na opakowaniu."
W załączeniu przesyłam informację od producenta tuszu C4092A.
4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 1 i 2 możliwości zaoferowania starszego, niż
z datą produkcji 6 miesięcy przed dostawą, materiału eksploatacyjnego. Toner 12016SE oraz Bęben 12026XW jest już
od dawna nie produkowany przez firmę Lexmark i w związku z tym nie można zaoferować tego produktu z datą
produkcji wynoszącą 6 miesięcy przed terminem dostawy. Jest to wymóg zawarty w Specyfikacji Istotnych warunków
zamówienia w opisie (FORMULARZ OFERTOWY - CZĘŚĆ NR 3). Tym samym nie można złożyć ważnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu.
„Materiały eksploatacyjne muszą posiadać datę ważności / przydatności do użytku przez okres min. 12 miesięcy od
dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a informacja o tej dacie winna znaleźć się na jednostkowym
opakowaniu materiału eksploatacyjnego. Ponadto nie mogą być wyprodukowane wcześniej nit 6 miesięcy przed
terminem dostawy. Informacja ta winna widnieć na opakowaniu."
Jesteśmy na etapie uzyskiwania pisemnego potwierdzenia od producenta lecz ze względu na termin na składanie
ofert wysyłamy niniejsza prośbę w dniu dzisiejszym.
5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o korektę symbolu materiału eksploatacyjnego w pozycji 28. Jedyny toner
do urządzenia OKI B431 ci o wydajności 12000 str. posada symbol 44917602. Podany przez Zamawiającego symbol
44574602 nie jest oznaczeniem tego tonera występującym w Polsce.
6. Zwracamy się z prośbą o korektę symbolu taśmy z pozycji 31. Informujemy, że taśma Evolis R5F001EAA nie jest
produkowana od kliku lat - zastąpiła ją taśma R5F002EAA (200 nadruków). Prosimy zatem o zmianę symbolu
wymaganej taśmy na R5F002EAA.
7. Dotyczy poz. 4 kalkulacji cenowej Część 3 materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących -według
informacji producenta toner do HP U M1132 posiada symbol CE285A. Prosimy o zweryfikowanie poprawności typu i
wprowadzenie modyfikacji.

8. Dotyczy poz. 6 kalkulacji cenowej Część 3 materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących
Informujemy, że toner C4092A został wycofany z produkcji, nie jest dostępny na rynku i nie został, zastąpiony innym
modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tym produkcie w sklepach internetowych dotyczą produktów
wyprodukowanych kilka lat temu, a więc nie spełniających wymogu punktu SIWZ: II. Opis przedmiotu zamówienia,
pkt 4.3)b) „dostarczane materiały nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy".
Informacje o dostępności nie znajdują również potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia po złożeniu
zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego
sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika.
9. Dotyczy poz. 28 kalkulacji cenowej Część 3 materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących
Informujemy, że toner 44574602 został wycofany z produkcji, nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony
innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tym produkcie w sklepach internetowych dotyczą
produktów wyprodukowanych kilka lat temu, a więc nie spełniających wymogu punktu SIWZ: II. Opis przedmiotu
zamówienia, pkt 4.3)b) „dostarczane materiały nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem dostawy". Informacje o dostępności nie znajdują również potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia
- po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego
sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika.
10. Ponadto informujemy, że czas oczekiwania na udzielenie rabatów przez producentów materiałów eksploatacyjnych
wynosi około 4 dni roboczych. Jest to czas niezbędny na przeprocesowanie wniosków o wsparcie. W związku
z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.10.2019 r. Umożliwi
to wszystkim potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnych ofert, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
w oparciu o rabaty uzyskane od producentów.
11. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem do KALKULACJI CENOWEJ CZEŚĆ 1 - ART. BIUROWE:
a) poz. 19 - czy dopuszcza się cienkopis o linii pisania 0,4 mm?
b) poz. 57 - czy dopuszcza się margines w średnicy gumek recepturek?
c) poz. 65 - czy dopuszcza się margines w pojemności kleju np. +/- 1 g?
d) poz. 79 czy dopuszcza się margines w pojemności korektora np. +/- 3 ml ?
e) poz. 81 czy dopuszcza się margines w pojemności kosza +/- 3l ? (nie ma koszów metalowych o pojemności 16l
tylko 19l)
f) poz. 82 czy dopuszcza się margines w wymiarach kostki np.: 85x85?
g) poz. 86 czy dopuszcza się margines w micronach koszulki A5? występuję 50 mic.
h) poz. 91, 92 - dopuszcza się margines grubości koszulek, bodajże są 120 mic.
i) poz. 96 czy dopuszcza się margines w pojemności op. marginesów np. pakowane po 4?
j) poz. 110 czy chodzi o pióro CROSS czy Cresco ?
k) poz. 112,113 dopuszcza się margines w długości nożyczek np. 1 cm?
l) poz. 118 czy dopuszcza się margines szerokości grzbiety i innej ilości pakowania (np.25) o ile pozwala oprawę do
150 kartek?
m) poz. 133 czy dopuszcza się podkładkę na biurko 30 k ?
n) 134 czy podkładka pod mysz musi być przezroczysta?
o) poz. 153 czy szafka na klucze może być na 18 kluczy dopuszcza się margines +/- 2?
ODPOWIEDZI:
Ad 1 - 10: W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający zmienia dla części nr 3 postępowania:
1. formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1.3 do SWIZ,
2. projekt umowy – stanowiący załącznik nr 7.3 do SWIZ.
Aktualne dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Ponadto:
a) zmianie ulega zapis Rozdziału I pkt 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„W części nr 1, 2 i 4 Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych opisywanym. W części nr 3
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych opisywanym w pozycji 1-26 i 30-36, pod
warunkiem, że oferowane materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe i będą posiadały nie gorsze od
produktów wskazanych w załączniku 1.3 do SIWZ parametry techniczne i fizyczne oraz cechy jakościowe,
funkcjonalne i użytkowe. Produkty równoważne muszą być kompatybilne z urządzeniami, do których mają być
stosowane, zapewniać ich właściwą eksploatację, bezawaryjność i żywotność na poziomie nie gorszym od tego,
jaki zapewniają materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta urządzenia, a także nie mogą pogorszyć
jakości parametrów pracy urządzeń (jakość wydruku, wydajność, szybkość schnięcia, itp.). Oferowany materiał
równoważny powinien w pełni współpracować z programem nadzorującym pracę urządzenia m.in.
monitorującym zasób wkładu, o ile funkcję tą posiada materiał eksploatacyjny polecany przez producenta
urządzenia. Urządzenia z pozycji kalkulacji cenowej nr 27-29, nie są własnością Zamawiającego, a podpisana
umowa obliguje Zamawiającego do stosowania wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Użyte
w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec
jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu, sprzętu lub
materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania
równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w niniejszej SIWZ.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.”
b) Zamawiający pozostaje przy wymogu, by dostarczane materiały nie były wyprodukowane wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem dostawy. Informacja ta winna widnieć na opakowaniu.

c)

d)

e)

zmianie ulega zapis Rozdziału II pkt 4 ust 3 lit c) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„c) zaoferował dla urządzeń które nie są własnością Zamawiającego, a podpisana umowa obliguje
Zamawiającego do stosowania wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (pozycje kalkulacji cenowej
nr 27-29), wyłącznie oryginalne tonery, atramenty, bębny i taśmy.
zmianie ulega zapis Rozdziału III pkt 2 SIWZ oraz dodaje się pkt 3. Nowe zapisy otrzymują brzmienie:
„2. W częściach 1, 2 i 4 maksymalny termin poszczególnych dostaw, wynosić będzie do 3 dni robocze od daty
złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia. Faktyczny czas dostawy zależny będzie od terminu
zaproponowanego przez Wykonawcę.
3. W części 3 termin poszczególnych dostaw, wynosić będzie do 3 dni robocze od daty złożenia przez
Zamawiającego pisemnego zlecenia.”
zmianie ulegają kryteria wyboru oferty do części nr 3 postępowania. Jednocześnie Rozdział XIII SIWZ otrzymuje
brzmienie:

„XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej z części oddzielnie, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) Część nr 1, 2 i 4:
1) C – cena – 60%.
Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
Ocena ofert dokonana zostanie wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------------ x 60 pkt.
Cena badanej oferty

2) T – Termin dostawy – 40%.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu dostawy wyrażonego w inny sposób niż
w pełnych dniach.
Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia
pisemnego zlecenia.
Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
Najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert
T =------------------------------------------------------------------------------------------ x 40.
Termin dostawy badanej oferty
b) Część nr 3:
1) C – cena – 50%.
Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
Ocena ofert dokonana zostanie wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------------ x 50 pkt.
Cena badanej oferty
2) R – Rodzaj materiałów eksploatacyjnych – 50%.
Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
Ri
R=
------------ x 100 x 50%
Rmax
Rmax - najwyższa łączna liczba (sztuk) materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów urządzeń
spośród ocenianych ofert,
Ri - łączna ilość sztuk materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów urządzeń w badanej ofercie,
50% - waga kryterium - rodzaj materiałów eksploatacyjnych.
W przedmiotowym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt, przy czym punkty przyznawane
będą procentowo za każdą sztukę jednostkową oferowanego materiału eksploatacyjnego zalecanego przez
producenta urządzenia w odniesieniu do łącznej liczby sztuk materiałów eksploatacyjnych wymaganych przez
Zamawiającego.
Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez
wykonawcę w zbiorczym zestawieniu materiałów eksploatacyjnych stanowiącym załącznik do oferty.
W ramach jednej pozycji poszczególnych materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający wymaga zaoferowania
albo materiałów zalecanych przez producentów urządzeń albo zamienników.
c) W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy czym 1% = 1 pkt.
d) Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach, w zakresie każdej z części oddzielnie, stanowić będzie łącznie
sumę punktacji, liczonej wg. wzoru:
Część nr 1, 2 i 4 – O (ocena) = C + T
Część nr 3 – O (ocena) = C + R

e) Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę
punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.”
W konsekwencji dokonanych zmian treści SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a cytowanej
ustawy, wyznacza nowe terminy:
 składania ofert – 30.10.2019 r. do godz. 11:00,
 otwarcia ofert – 30.10.2019 r. o godz. 11:15,
 wniesienia wadium – 30.10.2019 r. do godz. 11:00.
Ad 11:
Pkt 11 lit. a, b, c, d, f, i, j, k, l – Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych zmian.
Pkt 11 lit. e, g, h, m, o – Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.
Pkt 11 lit n – Zamawiający wymaga podkładki pod mysz zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki
1. Aktualny formularz ofertowy,
2. Aktualny projekt umowy.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

