
 

 
 
 
 

 

Postępowanie WCH.2420.21.2016.HS     Wrocław, 26.09.2016 
 

 
          Uczestnicy postępowania 
 

 
 

Dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  sukcesywne 
dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
 

 
Pytanie 1 ( dotyczy zał. Nr 1 poz. 7) 
W poz. 7 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wpisał drukarkę Canon Pixma MG 

52250. Prosimy o zweryfikowanie czy Zamawiający ma na myśli urządzenie Canon 
Pixma MG 5250 oraz o zmianę nazwy urządzenia w pozycji 7. 

Odpowiedź: 
Tak, w pozycji 7 zał. Nr1 do SIWZ Zamawiający błędnie wpisał nazwę urządzenia: 
- jest Canon Pixma MG 52250 

- powinno być Canon Pixma MG 5250 
 

Pytanie 2 ( dotyczy SIWZ pkt.2 Opis przedmiotu zamówienia) 
Oferowany asortyment musi być wytwarzany zgodnie z normą zarządzania 

środowiskiem ISO 14001 (wymagane załączenie do oferty dokumentów 
potwierdzających zgodność z normą ISO 14001). Zamawiający wyraża zgodę na 
dołączenie 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 

producentów tych urządzeń, np. HP, Lexmark, Samsung itd. Nie ma więc potrzeby 
żądania dołączenia do oferty dokumentów na potwierdzenie spełniania określonych 
norm lub specyfikacji technicznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 

potwierdzenie, że załączenie do oferty certyfikatów ISO 14001 wymagane jest tylko w 
przypadku zaoferowania materiałów równoważnych. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem SIWZ obowiązek dostarczenia Zaświadczenia niezależnego podmiotu 
potwierdzające zgodność z normą zarządzania środowiskiem ISO 14001 dotyczy 

wszystkich producentów dostarczanych materiałów.  
 

Pytanie 3: 
Proszę o wyjaśnienie dotyczące wymaganej wydajności oferowanych produktów. 
Czy oczekiwana jest wycena produktów o standardowej wydajności przewidzianej przez 

producenta sprzętu? 



Czy Zamawiający zaakceptuje tonery o niższej niż standardowa wydajności tzw. tonery 
startowe? 

Odpowiedź: 
Wymagana jest wycena produktów o standardowej wydajności (A) przewidzianej przez 
producenta sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania tonery o niższej niż 

standardowa wydajności tzw. tonerów startowych. 
 

Pytanie 4: 
W przypadku urządzeń HP istnieją tonery o niższej niż standardowa wydajności - 
economy oznaczone literką L 

Czy zamawiający dopuszcza wycenę produktów HP w wersji economy L? 
Odpowiedź: 
Wymagana jest wycena produktów o standardowej wydajności (A) przewidzianej przez 
producenta sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania tonerów o niższej niż 
standardowa wydajności w wersji economy L 

 
 

 
 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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