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              Tarnów, 15.10.2021 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./K-dzpz/2841/2021 z dnia 07.10.2021 r. na „Dostawę 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla PWSZ w Tarnowie”. 

Pytanie nr 1: 

W nawiązaniu do zapisów zapytania Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne 

równoważne tylko producentów: ActiveJet, Black Point, Printe. Taki zapis prowadzi do 

nieuprawnionego zawężenia grupy wykonawców mogących oferować swoje produkty co 

narusza art. 7 ust, art. 29 ust 2 i 3 oraz art. 30 ust Pzp. Wnioskujemy o dopuszczenie innych 

producentów materiałów równoważnych. 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 1: 

W odpowiedzi na zarzut nieuprawnionego zawężania grupy wykonawców mogących oferować 

swoje produkty informujemy, że wskazanie trzech producentów zamienników materiałów 

eksploatacyjnych w postaci kartridży z tuszem lub tonerem wynika z dotychczasowych 

doświadczeń w stosowaniu tego typu materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu z grupy 

urządzeń drukujących i kopiujących na wyposażeniu naszej Uczelni. Dotychczasowa praktyka 

wykazała, że materiały eksploatacyjne wskazanych producentów nie powodowały żadnych 

problemów i usterek w pracy w/w urządzeń. Wielokrotnie próby korzystania z materiałów 

innych niż wymienieni producentów kończyły się poważnymi uszkodzeniami lub 

nieprawidłowościami w pracy urządzeń i związanymi z tym drogimi naprawami serwisowymi. 

Wskazania trzech producentów określonych w dokumentach producentów równoważnych 

materiałów eksploatacyjnych wynika również z referencji przekazanych przez pracowników 

serwisów, w których wykonywane były naprawy serwisowe uszkodzonego poprzez 

stosowanie materiałów eksploatacyjnych innych producentów sprzętu z grupy urządzeń 

drukujących i kopiujących.  

Zamawiający usuwa część odpowiedzi poprzez jej wykreślenie, pozostałe zapisy pozostają bez 

zmian: W przypadku pozostałych nie wymienionych przez zamawiającego producentów 

materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod 

warunkiem złożenia przez oferenta wraz z dostarczonymi materiałami pisemnego 

zobowiązania do pokrycia wszelkich kosztów wykonania koniecznych napraw serwisowych i 

wymiany elementów urządzeń drukujących i kopiujących w przypadku wystąpienia usterek 

tychże urządzeń podczas ich normalnej eksploatacji wynikających z faktu używania materiałów 

eksploatacyjnych innych producentów niż wskazane przez zamawiającego dostarczonych 

przez oferenta, a powód usterki w takim przypadku zostanie potwierdzony przez wydanie 

opinii w tej sprawie przez niezależną firmę serwisującą sprzęt drukujący i kopiujący. 

W  w/w przypadku w  § 3 Umowy zostanie dodany ust. 5 w brzmieniu:  
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Wykonawca zobowiązany jest  do pokrycia wszelkich kosztów wykonania koniecznych napraw 

serwisowych i wymiany elementów urządzeń drukujących i kopiujących w przypadku 

wystąpienia usterek tychże urządzeń podczas ich normalnej eksploatacji wynikających  

z faktu używania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.   

W przypadku kwestionowania przyczyn usterki przez Wykonawcę  Zamawiający  zwraca się  

o wydanie  opinii  do niezależnej  firmy  serwisującej sprzęt drukujący i kopiujący, na koszt 

Wykonawcy. 

Pytanie nr 2: 
Informuje ze tusze w pozycji 92, 93, 96, 97 tj. tusz do HP 88xl C9396AE, C9392AE, C9391AE, C9393AE 

zostały wycofane. 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 2: 
Jeżeli nie ma dostępnych oryginalnych tuszy jak najbardziej mogą być w tym przypadku zamienniki. 

 

Pytanie nr 3: 
Przy pozycjach 96 oraz 97: "Tusz do HP niebieski nr 88XL..." "Tusz do HP żółty nr 88XL...". Zaznaczyli 

Państwo "OEM". Te materiały zostały wycofane z produkcji HP, w związku z czym rozumiem, że 

możemy zaproponować tutaj zamienniki?. 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 3:  
Jeżeli nie ma dostępnych oryginalnych tuszy jak najbardziej mogą być w tym przypadku zamienniki. 

 

Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do 15.10.2021 r. do godz. 14:00. 

 

            Aneta Żurawska-Lany 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenie 

       PWSZ w Tarnowie 


