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Zabrze, dnia 29.09.2016r. 
 

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.  
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE 

tel./fax. sekretariat 32 271-61-02 
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax 32  277-62-12. 

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART. 38  UST.1 UST.  4 i UST. 6 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/16 
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW 

EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK  
 

 
Pytanie 1 

W załączniku nr 1 pakiet nr 2 do SIWZ 12/PN/16, w pozycjach dotyczących tonerów EPSON kody produktów 

w pozycjach 5,6,7,8 nie odpowiadają podanej wydajności w kolumnie "wydajność min." Podane kody 

odpowiadają tonerom o wydajności - Czarny 9000 str. i kolory o wydajności 5000 str. każdy z kolorów, a nie 

jak specyfikacji Czarny- 9500 str i kolory - 9000 str każdy z kolorów. Proszę o odpowiedź, czy  

w kalkulacji cen sugerować się podanym kodem produktu czy też podaną wydajnością min. Analogiczna 

sytuacja występuje w pozycjach 11,12,13,14 również w przypadku tonerów EPSON (podany kod produktu 

nie odpowiada podanej w formularzu wydajności) 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający uznaje wskazaną przez Wykonawcę niezgodność w kolumnie "wydajność min."  asortymentu 

w pozycji 5,6,7,8, 11,12,13,14  Pakietu 2 , tym samym wprowadza korektę w zakresie przedmiotowych 

pozycji i aktualizuje formularz ofertowy. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający w części TONERY EPSON w pozycji 2 wymaga tonera do drukarki Toner Epson AcuLaser 

M200DN o symbolu OEM C13S050711 i wydajności 2500 stron. Toner ten nie pasuje do podanego modelu 

drukarki. Do drukarki pasuje produkt o symbolu OEM C13S050437 i wydajności 8000 stron. Produkt 

o symbolu OEM C13S050711 pasuje do drukarki EPSON Wrokforce AL-M200DN. 

Proszę o informację jaki produkt należy wycenić w tej pozycji? 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający wymaga aby w pozycji 2 Pakietu 2 TONERY EPSON  dostarczyć tonery do drukarki Toner 

Epson WorkForce Al-M200DN o symbolu OEM C13S050711 i wydajności min. 2500 stron, tym samym 

wprowadza korektę w zakresie przedmiotowych pozycji i aktualizuje formularz ofertowy. 

 

Pytanie 3 

Zamawiający w części TONERY EPSON w pozycji wymaga tonera do drukarki Toner Epson AcuLaser M200 

o symbolu OEM C13S050709 i wydajności 2500 stron. Toner ten nie pasuje do podanego modelu drukarki. 



2 

 

Do drukarki pasuje produkt o symbolu OEM C13S050437 i wydajności 8000 stron. Produkt o symbolu OEM 

C13S050709 pasuje do drukarki EPSON Wrokforce AL-M200DN. 

Proszę o informację jaki produkt należy wycenić w tej pozycji? 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający wymaga aby w pozycji 3 Pakietu 2 TONERY EPSON dostarczyć tonery do drukarki Toner 

Epson WorkForce AL-M200 o symbolu OEM C13S050709 i wydajności min. 2500 stron, tym samym 

wprowadza korektę w zakresie przedmiotowych pozycji i aktualizuje formularz ofertowy. 

 

Pytanie 4 

Zamawiający w części TONERY HP w pozycji 8 wymaga tonera do modelu drukarki Toner HP LaserJet 

P1005 i symbolu OEM CB435A o wydajności 1750 stron. W oryginale toner ten posiada wydajność 1500 

stron. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wydajności tak, aby można było zaproponować w tej pozycji 

produkt oryginalny? 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający  wyraża zgodę na obniżenie  min. wydajności do 1 500 stron asortymentu w pozycji 8 TONERY 

HP Pakietu 2, tym samym wprowadza korektę w zakresie przedmiotowych pozycji i aktualizuje formularz 

ofertowy. 

 

Pytanie 5 

Zamawiający w części TONERY HP w pozycji 17 wymaga tonera do modelu drukarki Toner HP Laser Jet 

Color CP1025 (czarny) i symbolu OEM CE310A o wydajności 1500 stron. W oryginale toner ten posiada 

wydajność 1200 stron. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wydajności tak, aby można było zaproponować w tej pozycji 

produkt oryginalny? 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie min. wydajności do 1 200 stron asortymentu w pozycji 17 TONERY 

HP Pakietu 2, tym samym wprowadza korektę w zakresie przedmiotowych pozycji i aktualizuje formularz 

ofertowy. 

 

Pytanie 6 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych i 

precyzyjnie określił jakie parametry muszą posiadać oferowane materiały. Jednak wśród wymogów SIWZ 

brak jest warunku udowodnienia równoważności oferowanych zamienników w stosunku do oryginałów w 

zakresie wydajności i jakości. Producenci oryginalnych materiałów eksploatacyjnych określają wydajność 

swoich materiałów na podstawie testów zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów do urządzeń 

monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów do urządzeń kolorowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów 

atramentowych oraz ISO/IEC 24712. Większość producentów materiałów równoważnych również określa 

wydajność swoich produktów zgodnie z przywołanymi normami.  

 
W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozważenie dodania w Specyfikacji 

poniższych zapisów: 
 



3 

 

„W przypadku zaoferowania produktów równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane 
produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić dla każdego materiału równoważnego w ofercie: 
 

1) Raport z testów wydajności zgodnych z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów do urządzeń 
monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów do urządzeń kolorowych, ISO/IEC 24711 
dla wkładów atramentowych oraz ISO/IEC 24712 wykonanych przez akredytowaną jednostkę 
niezależną od producenta, importera, wykonawcy. 

2) Próbki wydruków przy domyślnych ustawieniach sterownika producenta drukarki: (strona 
konfiguracji drukarki, raport o stanie drukarki, strona testowa diagnostyki, informacja o 
urządzeniu etc.) z użyciem oferowanych materiałów eksploatacyjnych na papierze o grubości 
80 g/m

2
 , na których będzie informacja o systemie dostarczania tonera/tuszu, informacja o 

produkcie. 
3) Certyfikat potwierdzający, że laboratorium badawcze, w którym wykonano raporty i wydruki 

określone w SIWZ jest akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025. 
 

W przypadku wątpliwości co do jakości oferowanych materiałów równoważnych Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do dostarczenia 1 bezpłatnej sztuki każdego z 
proponowanych produktów równoważnych w celu przeprowadzenia testu wydajności i jakości 
oferowanego materiału.” 

 

Istnieje duże ryzyko, że materiały nieposiadające takich dokumentów nie będą spełniały wymagań jakości i 

ilości wydruku. Powyższe dokumenty, w przypadku zgody na wymóg ich złożenia, pozwalają 

Zamawiającemu ocenić wydajność i jakość w porównaniu z materiałami oryginalnymi, a także ich 

kompatybilność, a tym samym zabezpieczyć interes Zamawiającego w postaci oferowania produktów 

odpowiedniej jakości oraz zgodność zaoferowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w SIWZ.  

Producentom materiałów równoważnych zależy, żeby wydajność własnych produktów była jak najwyższa, 

przez co często nie dopełniają wszystkich procedur opisanych przez normy ISO co rzutuje na wyniki badań. 

Raporty akredytowanej jednostki niezależnej dadzą pewność bezstronności wykonania i określenia 

wydajności badanych materiałów. 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zamienników równoważnych z produktem oryginalnym. 

Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty dokumentów 

potwierdzających jakość i wydajność oferowanych wyrobów równoważnych, tj.: Raportów z testów 

wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, 

ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek 

atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora 

zawierających wszystkie wymagane przez normy ISO/IEC elementy 

 

 

Proszę o składanie ofert na zaktualizowanym formularzu ofertowym z uwzględnieniem zapisów SIWZ 
oraz udzielonych odpowiedzi na zapytania przetargowe. 

 

 

 

-//- 
 

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o. 


