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      Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

Data 09.05.2019 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby jednostek 

organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi  

na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytanie 1  

Zamawiający w SIWZ w pkt 15 wskazuje na opis materiałów: „Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, 
nieużywane, wyprodukowane z pełnowartościowych komponentów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach 
producenta z oznaczonym logo (…). Ponownie w pkt 24 Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne 
(również równoważne), nie były produktem regenerowanym, zaś wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanych 
materiałów musza być fabrycznie nowe. 
 Takie określenie właściwości produktów jednoznacznie wskazuje na produkty pochodzące od producentów 
południowoazjatyckich, łamiących prawo własności intelektualnej i naruszających prawa patentowe producentów 
materiałów oryginalnych, jako ze za naruszające prawa patentowe, rozumie się w 100% fabrycznie nowe zamienniki (opisane 
punktami 15 i 24 SIWZ), będące bezprawnym odwzorowaniem od podstaw tonerów oryginalnych producentów drukarek. 
 Firma (…) produkuje we (…) zakładzie, od ponad 20 lat tonery i głowice atramentowe do drukarek w oparciu  
o recykling części tonerów i głowic atramentowych objętych patentami producentów oryginalnych materiałów 
eksploatacyjnych. Z procesem produkcji i certyfikatami jakości jakie uzyskały nasze produkty możecie Państwo zapoznać się 
na naszej stronie (…) 
 Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy, że materiały eksploatacyjne  
są fabrycznie nowe i nie były poddane procesowi ponownego napełnienia, a proces pro0dukcji 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 są komponentami nowymi.   
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza i nie wprowadza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez 

zmian. 

 

 

 

                 Podpisano 

      Prorektor ds. ogólnych  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

             dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 


