Bydgoszcz, 08.04.2014 r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA
NR 4246

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Dostawa sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych
oraz sprzętu łączności - nr postępowania 004/OZ/PA/2014.
Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4246 w Bydgoszczy - działając
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - dalej UPZP udostępnia treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ - wraz z wyjaśnieniami:
Treść zapytania (dotyczy Zadania nr 3 i 4):
W związku z postępowaniem przetargowym nr 004/OZ/PA/2014 zwracamy się
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający w ww. postępowaniu
kieruje się przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form w jakich te dokumenty mogły być składane (Dz. U. z 2013 poz.231)?
Prosimy o udzielnie odpowiedzi czy w związku z ww. rozporządzeniem wymagane
przez zamawiającego w zadaniach nr 3 i 4 raporty z testów produktów
równoważnych mają być wystawione przez podmiot niezależny i będą zgodne
z § 6.1 ust 2, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 29 UPZP
przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, tj. w przypadku
zamówień dotyczących materiałów eksploatacyjnych - za pomocą określeń
technicznych, które są używane w danej dziedzinie i są zrozumiałe dla osób
trudniących się działalnością w danej branży.
Uwzględnienie powyższych zasad, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości
i

funkcjonalności

odpowiadającej

potrzebom

Zamawiającego,

nie

oznacza

w praktyce konieczności umożliwienia złożenia oferty wszystkim przedsiębiorcom
działającym w danej branży, ale zagwarantowanie racjonalnego wydatkowania
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środków przy jednoczesnym zapewnieniu jakości, funkcjonalności odpowiadającej
potrzebom Zamawiającego.
Dopuszczając składanie ofert równoważnych Zamawiający ma obowiązek wskazać
zasady oceny, kiedy parametr, czy cechy wyrobu uzna za równoważne,
tak aby mógł następnie w sposób jednoznaczny porównać złożone oferty
oraz ocenić je pod kątem własnych potrzeb (wyrok KIO z 08.08.2012 r.,
sygn. akt KIO 1549/12). Określenie chociażby minimalnych wymagań w zakresie
parametrów oferowanych wyrobów pozwala uznać ów wybór za równoważny
bądź nie, a w konsekwencji dopuścić ofertę do oceny, bądź ją odrzucić
jako niezgodną z treścią SIWZ. (www.ekspertbeck.pl)
Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać w szczególności próbek, opisów,
zdjęć, zaświadczeń itp., wymienionych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Taki zapis świadczy de facto, iż nie jest to katalog zamknięty, a więc Zamawiający
może żądać również innych dokumentów, niewymienionych w rozporządzeniu,
które będą miały na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Określając wymagania w zakresie żądanych od Wykonawców dokumentów należy
brać pod uwagę również fakt, iż nieuzasadnione wymaganie może stanowić
utrudnienie dostępu do zamówienia publicznego Wykonawcom. Z tego względu
ustawodawca wskazuje, iż Zamawiający może żądać dokumentów i oświadczeń
dla niego niezbędnych (art. 25 ust. 1 UPZP), natomiast o tym, który dokument
jest niezbędny co do zasady decyduje Zamawiający. (www.uzp.gov.pl)
W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający wskazał, iż na potwierdzenie,
że produkty równoważne zaoferowane w zadaniu nr 3 i 4 odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, żąda od Wykonawców złożenia dokumentów
tzw. przedmiotowych, w tym „raportów z testów” potwierdzających, że podana
wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC
19752 – dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 19798
– dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych, ISO/IEC 24711 – dla tuszy
do drukarek atramentowych.
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Zgodnie z wiedzą Zamawiającego dla powyższych norm nie wydaje się w chwili
obecnej certyfikatów, jak również według danych zamieszczonych na stronie PCA
nie ma tam wskazanych jednostek potwierdzających zgodność z powyższymi
normami.
W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z jego uprawnieniami,
precyzując wymagania we wskazany w SIWZ sposób, poza odwołaniem się
do norm ISO/IEC 19752, 19798, 24711 stanowiących instrukcję przeprowadzania
testów, nie ogranicza sposobu realizacji ich wystawienia zarówno do niezależnego
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, jak i do producenta oferowanego
materiału eksploatacyjnego.

DOWÓDCA
podpis nieczytelny
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