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na:

"Dostawę materiałów

eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 20l5r. do Urzędu
Gminy Jablonna, Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej oraz Gimnazjum, Szkól
Podstawowych i Przedszkoli"

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego, z prośbą o wyjaśnienie i
sprecyzowanie wymagań dotyczących zapisów zawartych w kolumnie 7 zalącznika nr l
do oferty - zestawienia materialów eksploatacyjnych udzielamy wyjaśnienia:
Zamawiający

w kolumnie 7 załącznika nr l umieścił dwa rodzaje zapisów "ORYGINAŁ
LUB RÓWNOWAŻNY" oraz "ORYGINAŁ LUB RÓWNOWAŻNY / SPRZĘT NA
GW ARANCJI" gdy ż chciał wyraźnie zaznaczyć jaki sprzęt jest objęty ochroną gwarancyjną
(sprzęt fabrycznie nowy) oraz jaki rodzaj tonera preferuje do wykazanego w załączniku
sprzętu.

W odniesieniu do wymagań produktowych, zgodnie z pkt. 3 Zapytania Ofertowego 
"Szczególowy opis przedmiotu zamówienia", ppkt.3.2: Zamawiający dopuszcza w
zamówieniu zaoferowanie materialów eksploatacyjnych:
- oryginalnych czyli

materiałów

produkowanych przez producentów drukarek (OEM);

- równoważnych czyli fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych
przez producenta sprzętu do stosowania , nie powoduj ących utraty uprawnień z tytułu
gwarancji lub takich, na które producent uzyskał dokument potwierdzający , ze wytworzone
sąz godnie z określonymi normami jakości;
- refabrykowanych czyli produkowanych z wykorzystaniem części zużytych tonerów
oryginalnych (OEM), z których zostały wyselekcjonowane elementy pełnowartościowe z
uwzględnieniem, że wytworzony produkt jest wysokiej jakości i zapewni właściwą
kompatybilność pracy toner lub tuszu z urządzeniami Zamawiającego.
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Zatem w oparciu o ww. pkt.3, ppkt.3.2 oba zapisy powinny

być

traktowane jako zapisy

tożsame ponieważ:

przez zapis "ORYGINAŁ LUB RÓWNOWAŻNY" umieszczony w rubryce 7,
załącznika nr l, Zamawiający rozumie toner oryginalny czyli wyprodukowany przez
producenta sprzętu lub ton er równoważny tj. taki, który został dopuszczony przez
producenta sprzętu do użytkowania w tym sprzęcie i który nie spowoduje uszkodzeń
podzespołów podczas użytkowania (np. uszkodzenia bębna światłoczułego w
kopiarkach poprzez wynikające z wymuszenia wyższej temperatury w procesie
utlwalania tonera), które to uszkodzenia mogły by spowodować utratę gwarancji na
zamontowane nowe podzespoły (wyprodukowane przez producenta sprzętu) w
przypadku sprzętu serwisowanego po okresie gwarancyjnym;
przez zapis "ORYGINAŁ LUB RÓWNOWAŻNY/SPRZĘT NA GWARANCJI"
umieszczony w rubryce 7, załącznika nr l , Zamawiający rozumie ton er oryginalny
czyli wyprodukowany przez producenta sprzętu lub toner równoważny tj. taki, który
został dopuszczony przez producenta sprzętu do użytkowania w tym sprzęcie i który
nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej przez producenta na ten sprzęt w okresie jej
obowiązywania. Zapis ten wyraźnie zaznacza, które ze sprzętów kopiujących lub
drukujących zostały niedawno zakupione przez Zamawiającego i wymagają
respektowania zaleceń wynikających z udzielonych przy zakupie gwarancji.
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów eksploatacyjnych tzw. równoważnych
w pozycjach 21-33,38-41 ,48-50,55-62,69,93-96 w przypadku gdy materiał
równoważny spełnia wszystkie wymagania producenta i jest przez niego dopuszczony
do stosowania w sprzęcie wymienionym w tych pozycjach oraz nie spowoduje utraty
uprawnień wynikających z gwarancji w przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu .
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych w
pozycjach 8,9,47,87 w przypadku gdy m ateriał równoważn y spełnia wszystkie
wymagania producenta i jest przez niego dopuszczony do stosowania w sprzęcie
wymienionym w tych pozycjach i w związku z tym nie spowoduje utraty gwarancji
udzielonej na podzespoły (wyprodukowane przez producenta sprzętu) zamontowane
przez serwis pogwarancyjny.
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