
 

 
 
 
 
Postępowanie WCH.2410.26.2018.AB    Wrocław 19 listopada 2018r. 
 
 
 
Uczestnicy postępowania 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę 
materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
Pytanie: 
W pozycji nr 9 podana jest wydajność cz.-500 str. k.-1000 str. niestety oryginalne tusze kolorowe 
są, o zupełnie innej wydajności (Cyan-700 str. Magenta-670 str. yellow-700 str.) prosimy o 
poprawienie tej pozycji w formularzu 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić tą pozycję dla wydajności Cyan-700 str. Magenta-670 str. yellow-700 str 
 
Pytanie: 
W pozycji nr 24 podana jest wydajność cz.600 str. k.43 str., niestety oryginalne tusze są, o innej 
wydajności (cz.500str. k.480str.) prosimy o poprawienie tej pozycji w formularzu. 
Odpowiedź:  
Proszę wycenić tą pozycję dla wydajności cz.500str. k.430str 
 
Pytanie: 
W pozycji nr 73 oraz 74 podana jest wydajność 3500 str., niestety oryginalne tonery są, o innej 
wydajności (73-3000str. 74-4000str.) prosimy o poprawienie tej pozycji w formularzu. 
Odpowiedź:  
Proszę wycenić tą pozycję dla wydajności poz. 73-3000str. poz. 74-4000str 
 
Pytanie: Poz. 24 
Prosimy o weryfikację wydajności w poniższej pozycji. Wg informacji producenta prawidłowa 
wydajność atramentu koloru czarnego to 500 stron, natomiast atramentu kolorowego 430 stron. 
Prosimy o poprawę załącznika. 
24 HP Desk Jet 840C    / 

cz.600str/k.43 str 

Odpowiedź:  
Proszę wycenić tą pozycję dla wydajności cz. 500 stron, k. 430stron 
 
Pytanie: Poz.70 
Prosimy o weryfikację wydajności w poniższej pozycji. Wg informacji producenta prawidłowa 
wydajność koloru czarnego to 1000 stron. Prosimy o poprawę załącznika. 
70 HP Office Jet  Pro 8100            

/cz.1200str/k.700str 

Odpowiedź:  
Proszę wycenić tą pozycję dla wydajności cz. 1000 stron 
 
Pytanie: Poz.61 
Prosimy o weryfikację wydajności w poniższej pozycji. Wg informacji producenta prawidłowa 
wydajność tonera czarnego to 2800 stron (wydajność zwiększona) lub 1500 stron (wydajność 
standardowa) , natomiast tonerów kolorowych to 2300 stron (wydajność zwiększona) lub 1400 stron 
(wydajność standardowa). Prosimy o poprawę załącznika. 



 
61 HP Laser Jet Pro  color 

M252n                                                 
cz.2400 str k/1800 str 

Odpowiedź:  
Proszę wycenić tą pozycję dla wydajności cz. 2800 stron, k. 2300 stron 
 
 
Pytanie: Poz.38 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymienionej poniżej pozycji, ponieważ według informacji od 
producenta urządzeń tonery do tego urządzenia zostały wycofane z produkcji i są niedostępne na 
rynku, nie zostały też zastąpione innymi modelami: 
38 HP Laser Jet 6P                             

/4000 str 

Odpowiedź:  
Zamawiający wykreśla pozycję  
 
 
Pytanie: Poz. 62 
Prosimy o uszczegółowienie drukarki w poniższej pozycji. Czy mieli Państwo na myśli drukarkę  
LaserJet Pro MFP M 201dw ? Jeżeli tak, to informujemy, że ta drukarka jest monochromatyczna i nie 
są do niej dedykowane materiały kolorowe. Prosimy o weryfikację i ewentualną zmianę załącznika. 
62 HP Laser Jet Pro M201w           

/2200str 

Odpowiedź: 
Proszę wycenić tą pozycję dla tonera czarnego 
 
Pytanie: 
W związku z poniższym zapisem w SIWZ, punkt 2 opis przedmiotu zamówienia: 
„Materiały eksploatacyjne powinny być oryginalnymi materiałami, czyli pochodzącymi od producenta 
danego sprzętu drukującego. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały posiadały certyfikat 
CE (w przypadku gdy dostarczane materiały zawierają układy elektroniczne i podlegają pod 
dyrektywę EMC). Oferowany asortyment musi być wytwarzany zgodnie z normą zarządzania 
środowiskiem ISO 14001. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie dokumentu w j. angielskim. 
Jeżeli Wykonawca nie jest producentem oferowanych materiałów, zobowiązany jest dostarczyć 
stosowny dokument wystawiony dla producenta materiałów.” 
Uprzejmie informujemy, że materiały oryginalne, tj. wyprodukowane przez producentów urządzeń, 
do których są przeznaczone, stanowią swoisty wzór i punkt odniesienia dla innych, zastępczych 
materiałów eksploatacyjnych i powinny być traktowane jako dyktujące zasadnicze wymagania, które 
to powinny spełniać produkty zamienne.  
Materiały oryginalne z zasady spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, gdyż zostały 
zaprojektowane do bezawaryjnego współdziałania z urządzeniami przez samych producentów tych 
urządzeń, np. HP, OKI, Samsung itd. Nie ma więc potrzeby żądania dostarczenia dokumentów na 
potwierdzenie spełnienia określonej normy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Stosowny dokument należy dostarczyć na 
wezwanie Zamawiającego  również w przypadku zaoferowania materiałów produkowanych przez 
producentów drukarek.  
 
 
Pytanie: 
Zamawiający prosi o wycenę w poz. 62 HP Laser Jet Pro M201w toner czarny i kolorowy, niestety 
ale w tej maszynie nie występuje toner kolorowy .Proszę o weryfikację. 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić tą pozycję dla tonera czarnego 



 
 
Pytanie: 
Proszę o potwierdzenie modelu drukarki w pozycji nr 62, ponieważ z formularza wstępnie wynika, że 
potrzebują państwo toner kolorowy, który do owego modelu nie istnieje. 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić tą pozycję dla tonera czarnego 
 
 
Pytanie: 
Kierując się względami wspierania polskiej przedsiębiorczości , promowania rozwiązań ekologicznych oraz 
względami interesu finansowego państwa, wnioskujemy o zmianę kryteriów oceny ofert zawartych w 
SIWZ na kryteria następujące 
 
1. 50% cena 
2. 25% równoważne materiały ekologiczne w wersji refabrykowanej, wytwarzane przez polskie 
firmy w Polsce 
3. 15% materiały oryginalne producentów OEM 
4. 5% inne materiały równoważne 
5. 5% indywidualne wymagania Zamawiającego 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ 
 
Pytanie: 
W myśl ogólnie przyjętych zasad o uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania 
produktów i podmiotów, wnioskujemy o zmianę zapisów specyfikacji wymagających załączenia 
do oferty tylko materiałów równoważnych, indywidualnych raportów testów dla każdego 
produktu osobno, wg norm ISO/IEC 19752,19798, 24711,24712 , przeprowadzonych przez 
producenta lub niezależny od producenta, uprawniony podmiot kontrolny i zastąpienie tego 
zapisu wymogiem przedstawienia „ Deklaracji Zgodności" z normami wydajności produktów 
oryginalnych wydanej przez producenta materiałów równoważnych. Niezależni producenci 
materiałów równoważnych z firm zagranicznych, których udział w rynku światowym jest 
wiodący, prezentują jednoznaczne stanowisko, że raporty kontroli jakości / wydajności z 
przeprowadzanych badań testowych poszczególnych produktów są wewnętrznymi dokumentami 
firm, a nie dokumentami handlowymi, w związku z czym nie publikuje się ich obligatoryjnie 
publicznie w obrocie handlowym. Stoją na stanowisku, ze dokumentem potwierdzającym jakość 
ich produktów jest „Deklaracja Zgodności", za którą biorą pełna odpowiedzialności wobec 
swoich klientów. Jednocześnie wnioskujemy o skorzystanie przez Zamawiającego z możliwości 
wymagania referencji od oferenta, jako gwarancji jakości tych materiałów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ 
 
 
 
 
W związku z modyfikacją SIWZ informujemy o zmianie terminu składnia ofert na dzień 26 listopada 
2018r do godz. 11.00. Termin otwarcia ofert w dniu 26 listopada 2018 o godz. 12.00 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
 
         dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 
 
 


