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Lublin, dn. 20.01.2022 r.

Odpowiedź na pytanie przesłane drogą mailową dnia 19.01.2022 r.
Dotyczy: Zapytania ofertowego na: "Sprzedaż oraz sukcesywną dostawę
tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Centrum Interwencji Kryzysowej
w Lublinie"

Pytanie nr 1:
Szanowni Państwo,
W związku z chęcią wzięcia udziału w wyżej wskazanym postępowaniu
uprzejmie prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie
z poczynionymi poniżej uwagami.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym
towary dostarczane w ramach zamówienia „muszą być fabrycznie nowe, tj.:
nieużywane, nieregenerowane w ogóle, nierefabrykowane, nie poddane procesowi
ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, do ich produkcji
wykorzystano

wyłącznie

elementy/półprodukty

w

100%

nowe,

bez

śladów

poprzedniego używania i uszkodzenia”.
Czy w związku z powyższym według Zamawiającego dopuszcza się do
udziału w postępowaniu fabrycznie nowe, równoważne materiały eksploatacyjne do
drukarek, których proces produkcji obejmuje użycie obok komponentów nowych
także pełnowartościowych elementów z odzysku, przy czym wałek optyczny, listwa
czyszcząca wałka optycznego, element zamykający zbiornik z tonerem, listwę wałka
magnetycznego, toner, chipy sterujące pracą kasety są komponentami nowymi?
Jednocześnie pragniemy zauważyć, że w przygotowanej przez Urząd
Zamówień Publicznych specyfikacji na materiały eksploatacyjne do drukarek,
zdefiniowano pojęcie „produkty fabrycznie nowe” jako „materiały wykonane z nowych
elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku”.
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Poza tym, z informacji powszechnie dostępnych wynika, że również czołowi
producenci stosują przy wytwarzaniu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych
elementy z odzysku i recyklingu. Informacje o tym, że produkt oryginalny może
zawierać takie części i materiały znajdują się na opakowaniach, ulotkach czy
stronach internetowych takich producentów jak HP, Lexmark, Samsung czy Canon.
Warto również zaznaczyć, że niektóre materiały równoważne wykonane
w 100% z nowych elementów nie są wolne od wad prawnych, ponieważ naruszają
prawa patentowe takich producentów jak HP, Lexmark, Samsung czy Canon.
W związku z powyższymi wątpliwościami uprzejmie prosimy o udzielenie
wyjaśnień, które umożliwią nam podjęcie decyzji dotyczącej udziału w prowadzonym
przez Państwa postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie
w postaci możliwości zaoferowania fabrycznie nowych, równoważnych materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, których proces produkcji obejmuje użycie obok
komponentów nowych także pełnowartościowych elementów z odzysku, przy czym
wałek optyczny, listwa czyszcząca wałka optycznego, element zamykający zbiornik
z tonerem, listwa wałka magnetycznego, toner, chipy sterujące pracą kasety są
komponentami nowymi.

Z poważaniem,
DYREKTOR
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W LUBLINIE
mgr Agnieszka Zielińska-Bucior

