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Do Wykonawcow ubiegaj^cych si^
0 udzielenie zamowienia publicznego
Szanowni Panstwo,
Uprzejmie informujemy, ze w dniu 4 stycznia 2017 r. wplyn^ly do Zamawiaj^cego pytania
dot. zaproszenia do sk^adania ofert na zadanie pn. Dostawa tonerow, tuszy i tasm do drukarek
komputerowych laserowych, atramentowych oraz kopiarek dla Starostwa Powiatowego w
Inowroclawiu.
Trescjest nast^puj^ca:
Zwracamy si^ do Zamawiaj^cego z prosb^ o wyjasnienie i sprecyzowanie wymagan
dotycz^cych speJnienia wymogow przez oferowane materialy rownowazne.
Zamawiaj^cy w SIWZ umiescii zapis:
„g) zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania materialow eksploatacyjnych
napelnionych povvtomie lub skopiowanych w sposob naruszaj^cy prawo polskie lub UE.
Wskazanie rownowaznosci zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na wykonawcy.
Wykonawca musi przedstawic raportow z testow potwierdzaj^ce spelnienie przez
zaoferowane produkty wymienione w pozycjach 1-7,39, 74-77, 88-90 formularza cenowego
norm:
ISO/IEC 19752 w przypadku tonerow do urz^dzeri i drukarek monochromalycznych oraz
ISO/IEC 24711,24712 dla wkladow atramentowych,
ISO/IEC 19798 w przypadku tonerow do drukarek kolorowych potwierdzaj^cych
rownowaznosc oferowanych tonerow.
Oferta niekompletna, niezgodna z tresci^ zaproszenia do sktadania ofert, nie zawieraj^ca
pelnego zakresu przedmiotu zamowienia oraz bt^dy rachunkowe zostanie odrzucona."
Prosba nasza dotyczy konkretnie wymagan co do przedstawienia raportow dla produktow
zawartych w pozycjach od 88-90 czyli do tonerow stosowanych w kopiarkach Nahuatec Dsm
725 0 symbolu 885266, Nashuatec MP 1600/2000 o symbolu 885094 oraz Ricoh Aficio
lOlSd 0 symbolu 888087 w przypadku zaoferowania ich jako rownowaznych zamiennikow,
Normy ISO/IEC 19798, 19752, 24712 nie odnosz^ si? do materialow eksploatacyjnych
uzywanych w kopiarkach. Norma 19752 dotyczy wyt^cznie tonerow do drukarek
monochromatycznych a wymienione wyzej produkty materialami do kopiarek.
Tonery te, oraz ich rownowazne zamienniki nie
badane wg norm ISO/IEC co potwierdza
pismo pochodz^ce od producenta oryginalnych materialow oraz kopiarek przeslane do
Panstwa przy okazji ostatniego post^powania. W zwi^zku z niemoznosci^ spelnienia przez
rownowazne tonery zamienne ktorych zaoferowanie jest dopuszczone w pozycjach od 88-90
warunku przedstawienia do nich raportow z testow spelniaj^cych normy ISO/IEC zwracamy
si? z wnioskiem o zwolnienie tych pozycji z wymogu przedstawienia dla nich raportow
z testow spelniania norm ISO/IEC.
Powiat Inowroclawski reprezentowany przez Zarz^d Powiatu jako Zamawiaj^cy
w odpowiedzi na pytania zlozone w toku przedmiotowego post^powania udziela odpowiedzi.

Zamawiaj^cy w zaproszeniu do skladania ofert wymaga raportow z testow potwierdzaj^cych
spelnienie normy: ISO/IEC 19752 w przypadku tonerow do urz^dzen i drukarek
monochromatycznych.
Zamawiaj^cy dla potrzeb post^powania w zakresie porownania i oceny rownowaznosci
produktow rownowaznych w zakresie spelnienia normy ISO/IEC 19752 poprzez zapis
„urz4dzenia", okresla urz^dzenia wielofunkcyjne i drukarki.
Zamawiaj^cy dokonuje rowniez modyfikacji formularza cenowego w pozycjach 88-89
w kolumnie D. Zmiany zostaly zamieszczone w zal^czniku pn. „formularz cenowy - zmiana"
W zwi^zku z powyzszym Zamawiaj^cy przedluza termin skladania ofert: Oferty nalezy
ztozyc w terminie do 11 stycznia 2017 r. do godziny 10:00.
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