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Sygnatura: ZP-060/2017       Toruń, dnia 08.08.2016 r. 
 

 
 

Wykonawcy 
 

 
 

WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, 

taśm do drukarek i faksów” 

 
 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 04.08.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Ad. 1 – Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest – o czym stanowi 

rozdział VI ust. 5 SIWZ –  z zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

Oznacza to, iż Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w tym 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez 

Zamawiającego. Tym samym, wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, a który zaoferuje 

towary równoważne, może zostać wezwany przez Zamawiającego do złożenia dokumentów 

potwierdzających, iż zaoferowane towary równoważne uzyskały wyniki nie gorsze od wyników towarów 

oryginalnych w pomiarach wydajności, wykonanych przez laboratorium posiadające certyfikat zgodności 

z normą ISO/IEC 17025:2005 i wykonane zgodnie z normami: 

a)   ISO/IEC 19752 lub równoważną stosowaną do określenia wydajności kaset z tonerem do 

monochromatycznych drukarek laserowych; 

b)   ISO/IEC 19798 lub równoważną stosowaną do określenia wydajności kaset z tonerem do 

kolorowych drukarek laserowych, 
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c)   ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 lub równoważną stosowaną do określenia wydajności wkładów do 

drukarek atramentowych. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż wykonawca – w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

powyżej – zobowiązany będzie do złożenia dokumentów wystawionych dla każdego zaoferowanego 

produktu równoważnego przez laboratorium posiadające certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 

17025:2005 zawierających w swej treści wynik osiągnięty w pomiarach wydajności, przeprowadzonych 

przez wyżej określone laboratorium. 

Zgodnie z powyższym Zamawiający nie wymaga załączania do oferty wyżej wskazanych dokumentów. 

 

Ad. 2 – Zamawiający potwierdza, iż dokumenty, o których mowa powyżej w punkcie 1 powinny być 

wykonane z użyciem najnowszego – aktualnego dla danego urządzenia oprogramowania oraz powinny 

potwierdzać przeprowadzenie badania i spełnianie wymogów w zakresie wydajności i kompatybilności 

we wszystkich urządzeniach wskazanych w SIWZ. 

 

Ad. 3 –  Zamawiający nie wymaga załączania do oferty próbek wydruków.  

 

Ad. 4 – Zamawiający zamieszcza na swojej stronie załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu 

zamówienia – zestawienie szczegółowe” w formie xls. 

 

 

 

       (-) mgr Jarosław Lisewski  

    Kierownika Działu Zamówień 

                   Publicznych 

 


