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Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane do SIWZ oraz 
dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ,,Zakup i dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Głównego Urzędu Statystycznego" numer sprawy: 
14/BA/PN/2016, ogłoszenie o zamówieniu nr 369114 - 2016 z dnia 16-12-2016 r. 

Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 5-01-2017 r. godz. 10:00 na nowy, który upływa 
w dniu 12-01-2017 r. o godz. 10:00. 

Pytanie nr 1: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy m.in. tuszy, tonerów, bębnów do urządzeń drukujących na 
potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych został 
opisany odpowiednio w załącznikach nr 3.1 lub 3.2 do SIWZ - formularz cenowy. Zamawiający w 
załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 6 zaznaczył, że oferowane produkty muszą spełniać ro.in. 
"Obudowy lub pojemniki towarów równoważnych zaopatrzone muszą być w trwałe (niezmywalne) 
oznakowania, jednoznacznie identyfikujące dany produkt (w tym termin jego ważności) i jego 
pochodzenie, w celu zagwarantowania identyfikacji produktu w przypadku reklamacji. ". Wg naszej 
wiedzy nie istnieją takie produkty, nawet produkty oryginalne (sygnowane marką producenta urządzeń 
drukujących) nie posiadają bezpośrednio na kasecie oznaczenia terminu ważności. 

Na chwilę obecną nie ma możliwości zaoferowania jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń drukujących spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Prosimy o dokonanie 
korekty zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia" poprzez 
dodanie w pkt 6 zapisu: „Zamawiający dopuszcza, aby data ważności była umieszczona na opakowaniu 
jednostkowym lub zbiorczym. W przypadku jeżeli producent nie zamieszcza oznaczenia terminu 
ważności towaru na opakowaniach, obudowach lub pojemnikach Zamawiający dopuszcza możliwość 
złożenia przez wykonawcę oświadczenia woli w tym zakresie". 

Pytanie nr 2: 
Zamawiający w pkt. 14 SIWZ określił opis kryteriów jakimi będzie się kierował przy wyborze oferty. 
Zaznaczono w kryterium nr 2 (dla obu części zamówienia) "Jakość - liczba reklamacji "R" " , waga 30%. 
Należy zauważyć, że producenci OEM (marek urządzeń drukujących) podają dla swoich produktów 
średni poziom reklamacji równy 1,5%. Zamawiający jako wartość maksymalną podał ilość 10 szt. 
Oznacza to, że nawet produkty oryginalne nie spełniają wymagań Zamawiającego (dla zadania 1 wartość 
średnia OEM to 14 reklamacji). Zamawiający w projekcie umowy wskazał wielkość kar, które będzie 
naliczał w przedmiotowej kwestii. Prosimy o zmianę zapisów, które w aktualnym brzmieniu powodują, 

że umowa na dostawy materiałów do Zamawiającego jest umową na osiąganie nieuzasadnionych 
korzyści materialnych co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami KC (art. 405-414). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisów w Kryterium nr 2 - „Jakość - liczba 
reklamacji „R"- 30%" (dla części nr 1). 
Główny Urząd Statystyczny jest jednostką sektora finansów publicznych i nie uzyskuje korzyści 
materialnych z naliczonych wykonawcy kar umownych. 



Pvtanie nr 3: 
Wnosimy o usunięcie wymogu zawartego w pkt. 3.9 SIWZ (wraz z konsekwencjami w pozostałych 
miejscach SIWZ w tym projekcie umowy). Zamawiający usiłuje wymusić na podmiocie realizującym 
umowę do przedmiotowego postępowania poniesienie dodatkowych kosztów w kwocie nie mniejszej niż 
24 148,00 PLN (przy założeniu płacy minimalnej w 2017 r. przez 10 m-cy trwania umowy 10 x 2414,80 
zł, minimalny koszt pracodawcy). Przedmiotowe postępowanie dotyczy dostaw materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, a nie aktywizowania rynku pracy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w pkt 3.9. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) „Zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty 
gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności 
dotyczące zatrudnienia: 

I) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy". 

Zamawiający w zakresie stosowania klauzul społecznych stosuje również zalecenia Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 

Zamawiaiacy dokonał następuj(lcej modyfikacji SIWZ: 
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Załącznik nr 1 
do srwz 
OPZ pkt 6. 

Zamiast: 

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
numer sprawy: 14/BA/PN/20 16 

z dopiskiem odpowiednia: „Część nr l" i/lub „Część 
nr2" 

„Nie otwierać przed 5 stycznia 2017 r. godz. 10:30" 
Ofertę należy złożyć w pokoju nr 21 O 

Termin składania ofert upływa w dniu 
5 stycznia 2017 roku o godz. 10:00 

Kryterium nr 2 - Jakość- liczba reklamacji „R" -
30%. 

Powinno być: 

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
numer sprawy: 14/BA/PN/2016 

z dopiskiem odpowiednia: „Część nr I " i/lub „Część 
nr2" 

„Nie otwierać przed 12 stycznia 2017 r. godz. 10:30" 
Ofertę należy złożyć w pokoju nr 21 O 

Termin składania ofert upływa w dniu 
12 stycznia 2017 roku o godz. 10:00 

Kryterium nr 2 - Jakość - liczba reklamacji „R" -
30%. 

Ocena ofert w kryterium 2 zostanie dokonana na Ocena ofert w kryterium 2 zostanie dokonana na 
podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w 
ofercie. ofercie. 
Wykonawcy składając ofertę zobowiązani są do Wykonawcy składając ofertę zobowiązani są do 
złożenia oświadczenia w zakresie oferowanej złożenia oświadczenia w zakresie oferowanej 
maksymalnej liczby reklamacji, w granicach od O do I O maksymalnej liczby reklamacji, w granicach od O do 
wszystkich faktycznie dostarczonych do 14 wszystkich faktycznie dostarczonych do 
Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, powyżej Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, 
której Zamawiający będzie naliczał kary umowne, powyżej której Zamawiający będzie naliczał kary 
zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr umowne, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym 
6.1 do SlWZ. Wykonawca zobligowany jest podać załącznik nr 6.1 do SIWZ. Wykonawca zobligowany 
wartość reklamacji w liczbie całkowitej. Zaoferowanie jest podać wartość reklamacji w liczbie całkowitej. 
liczby reklamacji w liczbie ułamkowej będzie Zaoferowanie liczby reklamacji w liczbie ułamkowej 
powodowało odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. będzie powodowało odrzucenie oferty na podstawie 
1 pkt 2 ustawy. Jeżeli wykonawca przedstawi więcej art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli wykonawca 
niż 10 reklamacji, Zamawiający przyzna punkty za 10 przedstawi więcej niż 14 reklamacji, Zamawiający 
reklamacji. przyzna punkty za 14 reklamacji. 
Zamawiający będzie punktował liczbę reklamacji w Zamawiający będzie punktował liczbę reklamacji w 
następujący sposób: następujący sposób: 
10 reklamacji - O pkt 14 reklamacji - O pkt 
od 9 do 7 reklamacji - I O pkt od 13 do I O reklamacji - I O pkt 
od 6 do 3 reklamacji - 20 pkt od 9 do 6 reklamacji - 20 pkt 
od 2 do O reklamacji - 30 pkt od 5 do O reklamacji - 30 pkt 

Obudowy lub pojemniki towarów równoważnych 
zaopatrzone muszą być w trwałe (niezmywalne) 
oznakowania, jednoznacznie identyfikujące dany 
produkt (w tym termin jego ważności) i j ego 
pochodzenie, w celu zagwarantowania identyfikacji 
produktu w przypadku reklamacji. 

Obudowy lub pojemniki towarów równoważnych 
zaopatrzone muszą być w trwałe (niezmywalne) 
oznakowania, jednoznacznie identyfikujące dany 
produkt (w tym termin jego ważności) i jego 
pochodzenie, w celu zagwarantowania identyfikacji 
produktu w przypadku reklamacji . Zamawiający 
dopuszcza, aby data ważności była umieszczona na 
opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym. 
W przypadku jeżeli producent nie zamieszcza 
oznaczenia terminu ważności towaru na 
opakowaniach, obudowach lub pojemnikach 
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Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez 
wykonawcę oświadczenia woli w tym zakresie. 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień oraz „Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 

3-01-2017 r." i sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ . 
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