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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

1. Czy zamawiający uzna za wystarczające, zaświadczenie o wykonaniu testu
wydajności zgodnie z odpowiednia normą wydane przez producenta materiału
zamiennego lub niezależne od producenta centrum badawcze wraz z dołączonymi
kartami testów wskazującymi wydajność tonerów? Odpowiedź: zamawiający nie
wyraża zgody dla centrów producenta materiału zamiennego, ponieważ zależy mu na
tym, aby jakość materiału poświadczona była przez niezależne centrum badawcze .
2. Jeśli odpowiedź na pytanie będzie negatywna, proszę wskazać jakich instytucji (lub
cech tych instytucji) Zamawiający żąda aby uznać warunek za spełniony. Odpowiedź:
nie jest istotnym instytucja przeprowadzająca testy jakości, jednak nie może ona być
w żaden sposób związana z producentem materiałów eksploatacyjnych.
3. Dlaczego zamawiający żąda przedstawienia przez producentów zamienników
dodatkowych dokumentów, których nie żąda od producenta oryginałów, łamiąc w ten
sposób zasadę uczciwej konkurencji i równego dostępu do pozyskania zamówienia?
Odpowiedź: oryginalne produkty są wzorem pod względem jakości i wydajności do
naśladowania przez wytwórców zamienników. Dla wzorca trudno jest żądać
dokumentów potwierdzających jego jakość.
4. Dlaczego zamawiający nie żąda dokumentów weryfikujących podane wydajności
materiałów oryginalnych mimo iż wiadomym jest, że producenci materiałów
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oryginalnych nie posiadają badań wydajności wykonywanych przez niezależna
jednostkę posiadająca stosowna akredytację? Odpowiedź: taka jak odp. w pkt. 3
5. W zapisach SIWZ w pkt. 6 ppkt. 4 zamawiający zawarł zapis: „ Na potwierdzenie
wartości pojemności i wydajności każdego równoważnego materiału eksploatacyjnego
(zamiennika), nie mniejszej niż produktu oryginalnego, Wykonawca musi złożyć raport
z testów wykonanych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 bądź ISO/IEC 19798 lub
normami równoważnymi, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną
akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm lub
zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną
akredytację w zakresie badania produktów, potwierdzające spełnienie powyższych
norm”
Informuję zamawiającego, że zgodnie z założeniami norm wydajnościowych ISO
podmiotem uprawnionym do ich stosowania i badania wydajności materiałów
eksploatacyjnych jest producent lub wskazane przez niego centrum badawcze.
Informujemy zamawiającego, że nie ma na terenie UE podmiotu akredytowanego
uprawnionego na jakiejkolwiek podstawie (przez PCC, PCA lub inny analogiczny
urząd w kraju UE) do przeprowadzania badan w dziedzinie wydajności materiałów
eksploatacyjnych do sprzętu drukującego, natomiast instytucje zajmujące się
badaniem jakości wyrobów (typu TUV Rheinland) nie posiadają żadnych
zewnętrznych uprawnień do badania wydajności tonerów zgodnie z ISO 19752, a
tylko wykonują je z zachowaniem warunków normy (wilgotność i temperatura
powietrza, odpowiednia ilość drukarek i tonerów) na tych samych zasadach co
producenci zamienników więc wydane przez nie zaświadczenia maja te sama wagę
dowodową co zaświadczenia producenta materiału zamiennego. Norma IO 19752 nie
wymaga certyfikacji na jej wykonywanie i jednostki certyfikujące tę normę nie
istnieją.
W związku z powyższym prosimy o zmianę treści SIWZ, dopuszczenie materiałów
równoważnych i uznanie kart wydajności producentów materiałów zamiennych.
Odpowiedź: SIWZ dopuszcza złożenie oferty na materiały równoważne (z wyjątkiem
zadania 4 i 5) zgodnie z informacją podaną w warunkach i zasadach realizacji
zamówienia pkt. 1 ppkt. 1, jednakże zamawiający nie dopuszcza uznania kart
wydajności producentów materiałów zamiennych lecz zaświadczenia z instytucji
niezależnych od producenta zajmujących się badaniem jakości wyrobów.

