EM/EK/PN/SEK/03/2017

INFORMACJA W SPRAWIE PISMA DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU ORAZ MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINIE”
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych, pod nazwą: „Sukcesywna dostawa papieru oraz materiałów
eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie”.
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na
podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:
SIWZ), że w dniu 21.02.2017r. wpłynęło do zamawiającego pismo z pytaniami dotyczącymi
przetargu nieograniczonego pod nazwą jak wyżej na które zamawiający udzielił następujących
odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Załącznik nr 1 część nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym: z uwagi na
fakt, iż w kolumnie nr 4 jednostką miary jest sztuką, prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy
w n/w pozycji należy zaoferować cenę za 1 sztukę, czy za opakowanie 2 szt.

l.p.

CZĘŚĆ NR 2 Przedmiot
zamówienia

Toner do drukarki Xerox Work

115. Centre Pro 420, czarny -

Numer

Ilość szt.

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

006R01044 1

oryginał

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z zakupu tonera do drukarki Xerox Work Centre Pro
420, czarny – oryginał o numerze 006R01044 w ilości 1 szt. ujętego w pozycji nr 115 formularza
nr 1 – oferty warunków wykonania zamówienia odnośnie części nr 2 i usuwa pozycję nr 115
z formularza nr 1 – oferty warunków wykonania zamówienia odnośnie części nr 2.
W związku z powyższym modyfikacji ulega formularz nr 1 – oferta warunków wykonania
zamówienia w zakresie części nr 2. Modyfikacja polega na usunięciu pozycji nr 115 a tym samym
zmniejszeniu ilości pozycji formularza z 128 do 127.
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Pytanie nr 2
Załącznik nr 1 część nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym: Zamawiający
wymaga zaproponowania n/w produktu
l.p.

89.

CZĘŚĆ NR 2 Przedmiot
zamówienia

Bęben do drukarki Brother
HL-2250 DN - oryginał

Numer

DR-200

Ilość szt.

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

2

Według naszej wiedzy do urządzenia Brother HL-2250DN pasuje bęben o kodzie
DR2200, prosimy o zweryfikowanie i zmianę w Formularzu asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż w załączonym na stronie internetowej formularzu nr 1 – ofercie
warunków wykonania zamówienia odnośnie części nr 2 w wierszu o liczbie porządkowej 89
podany jest bęben do drukarki Brother HL-2250 DN – oryginał o numerze DR-2200.
Pytanie nr 3
Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zaoferowania tonerów kontraktowych HP (tzw.
white – box – oryginalnych, w białych pudełkach, przeznaczonych dla klientów korporacyjnych).
W oparciu o wiedzę uzyskaną od samego producenta tj. firmy HP, informujemy,
że tonery kontraktowe są oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi produkowanymi przez
producenta urządzeń HP (nie są zamiennikami), posiadają tą samą wydajność i jakość co ich
odpowiedniki przeznaczone na rynku detalicznym oraz pasują do tych samych urządzeń. Tonery
kontraktowe HP są fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do
obrotu oraz pierwszego gatunku; posiadają dożywotnią gwarancję (tzn. do wyczerpania środka
barwiącego) i kartonowe opakowanie z logo i nazwą producenta (tj. HP), opisem zawartości
i oznaczone numerem katalogowym produktu (symbolem). Każdy produkt umieszczony jest
w indywidualnym wewnętrznym, hermetycznym opakowaniu.
Ponadto informujemy, że producent firma HP udziela wyższego wsparcia na tonery
kontraktowe dla klientów z sektora zamówień publicznych, co umożliwia Zamawiającemu
uzyskanie korzystniejszej ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Ceny tonerów kontraktowych
HP uzyskiwane przez innych Zamawiających są średnio niższe o 25% od ceny tonerów HP
w wersji standard.
Według naszej najlepszej wiedzy, żądanie zaoferowania znacznie droższych materiałów
eksploatacyjnych o dokładnie identycznych parametrach użytkowych jest bezzasadne
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i jednocześnie sprzeczne z interesem Zamawiającego, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w
przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (waga = 100%).
Na potwierdzenie powyższego załączmy informację producenta – firmy HP.
Biorąc

pod

uwagę powyższe argumenty, wnioskujemy

jak na wstępie

i

prosimy

o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
Odpowiedź nr 3.
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie tonerów kontraktowych HP
(tzw. white box – oryginalnych, w białych pudełkach, przeznaczonych dla klientów
korporacyjnych), pod warunkiem spełniania przez zaoferowane tonery kontraktowe HP
wszystkich wymagań zamawiającego wyszczególnionych w rozdziale II Opis przedmiotu
zamówienia z podziałem na części; część nr 2 (strona 5 i strona 6 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dalej: SIWZ).
W związku z powyższym modyfikacji ulega SIWZ w następujący sposób:
Stare brzmienie:
Strona 6, rozdział II Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części; część nr 2, drugi akapit:
„Wszystkie produkty wyszczególnione w części nr 2 w formularzu nr 1- ofercie warunków
wykonania zamówienia muszą być pakowane pojedynczo (oddzielnie) nie mogą być pakowane
w tzw. multipaki. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie produktów wyszczególnionych
w części nr 2 w białych opakowaniach przeznaczonych dla klientów korporacyjnych tzw. white
box”.
Nowe brzmienie:
Strona 6, rozdział II opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części; część nr 2, drugi akapit:
„Wszystkie produkty wyszczególnione w części nr 2 w formularzu nr 1- ofercie warunków
wykonania zamówienia muszą być pakowane pojedynczo (oddzielnie) nie mogą być pakowane
w tzw. multipaki. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie produktów wyszczególnionych
w części nr 2 (w postaci tonerów firmy HP) w białych opakowaniach przeznaczonych dla
klientów korporacyjnych tzw. white box”.
Prosimy

o

uwzględnienie

wprowadzonych

zmian

w

sporządzanych

ofertach.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania. Jednocześnie zamawiający
informuje, iż na stronie internetowej zamawiającego dostępna jest zmodyfikowana SIWZ oraz
dostępny jest zmodyfikowany formularz nr 1 – oferta warunków wykonania zamówienia
odnośnie części nr 2..
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Termin do składania ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Edyta Krupińska – tel. 091 489 88 10.
Z poważaniem
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