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Rzeszów, dnia 25 lutego 2020 r.

Nr postępowania: G-2512-1/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowanie przetargowe pn. Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy oraz innych 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, 

kserokopiarek i faksów użytkowanych w Sadzie Okręgowym w Rzeszowie i Sadach Rejonowych 

w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie w 2020 roku.

Sqd Okręgowy w Rzeszowie, jako Zamawiajgcy w przedmiotowym postępowaniu, działając 

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - 

(t.j. Dz.U.2019.1843), zwaną dalej „ustawą Pzp” w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść 

zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej w skrócie „SIWZ":

Proszę o zmianę zapisu dotyczącego raportów z testów, które muszą być wydane przez 

„uprawniony podmiot do wydawania certyfikatów w tym zakresie", gdyż takie testy przeprowadza 

producent materiałów eksploatacyjnych i sam wystawia raport z badań. Zamawiający w punkcie 

Vlll.5.1.h) wymaga przedstawienia raportów z testów zarówno w stosunku do materiałów 

eksploatacyjnych oryginalnych, jak i zamiennych. Warunek jest niemożliwy do spełnienia, gdyż 

producenci HP, Lexmark, Brother sami wykonują testy (kopie testów w załączniku), a inni 

producenci nie publikują raportów. Proponowana zmiana, to zapis w następującej formie: raporty z 

testów wykonane przez producentów materiałów eksploatacyjnych.

Zwracamy się z prośba o zmianę treści SIWZ w pkt VIII 5.1 h. „Dokumenty wymienione w li. od b do 

g, będą wymagane w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta 

urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego, jak również w stosunku do produktów 

równoważnych oferowanych przez Wykonawcę. Czy Zamawiający zgodzi się aby konieczność 

złożenia dokumentów opisanych w punktach od b do g dotyczyła włącznie produktów 

równoważnych?

Zamawiający wymaga w SIWZ pkt 5.1 lit od d do raport z testów. Pytanie brzmi czy Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty zaświadczenia (raportu) wystawionego przez

Pytanie nr 1.

Pytanie nr 2.

Pytanie nr 3.



niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów 

spełniających spełnienie poniższych norm?

ISO/IEC 19752 - dla tonerów lub drukarek monochromatycznych 

ISO/IEC 19798 -  dla wkładów do drukarek kolorowych 

ISO/IEC 24711 -  dla wkładów z atramentem w kolorze czarnym 

ISO/IEC 24712 -  dla kolorowych wkładów atramentowych 

Odpowiedź łączna na pyt. N rl, 2 i 3:

Zamawiający uznaje, że zachodzi konieczność modyfikacji treści SIWZ w aspekcie poruszonym 

przez Wykonawcę w przedstawionym powyżej pytaniu/wniosku. W związku z tym Zamawiający 

dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez usunięcie zapisów odnoszących się do pkt. VIII.5.1) od lit. b) do 

lit. h) oraz modyfikuje zapisy pkt. 111.6 lit. a) SIWZ w sposób który został przedstawiony w załączniku do 

niniejszego pisma pod nazwą: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  po zmianach 

aktualna na dzień 25 lutego 2020 roku.

Jednocześnie Zmawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty, 

poprzez modyfikację brzmienia z pkt. 10 ppkt. 4) tego formularza, w sposób który został 

przedstawiony w załączniku do niniejszego pisma pod nazwą: Formularz oferty -  po zmianach 

aktualny na dzień 25 lutego 2020 roku.

SIWZ jak i formularz ofertowy po zmianach zostanie udostępniony na stronie internetowej 

Zamawiającego w zakładce „zamówienia publiczne" pod przetargiem pn. Sukcesywne dostawy 

tonerów i tuszy oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń 

wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów użytkowanych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i 

Sądach Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie w 2020 roku, a także na 

platformie Zamawiającego SMARTPZP, pod w/w nazwą postępowania.

W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Zamawiający informuje, również iż w celu dostosowania treści ofert do zmian 

w SIWZ, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 3 marca 2020r. godz. 11:00 oraz 

termin otwarcia ofert na dzień 3 marca 2020r., godz. 11:10. Sposób i miejsce składania ofert 

pozostaje bez zmian.
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