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Warszawa, dnia 31 stycznia 2022 r.

do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn. „Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń
wielofunkcyjnych”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), tj.:
Pytanie 1:
Zwracamy się o odpowiedź na następujące pytanie do SIWZ:
Z uwagi na wzory zastrzeżone i prawa patentowe producentów drukarek produkcja materiałów eksploatacyjnych
równoważnych (alternatywnych/zamiennych) może być prowadzona wyłącznie w oparciu o pustą kasetę oryginalną.
Wyprodukowanie pustej kasety równoważnej od nowa wiąże się z naruszeniem wzorów prawnych oraz wielu patentów
producentów drukarek. W związku z powyższym w Polsce, w Europie oraz w USA produkcja materiałów równoważnych
odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu pustych kaset oryginalnych. Zalecenia takie wypływają również z instytucji
unijnych - głównie w kontekście ekologii, jak i bezpośrednio z branży legalnych producentów drukarek oraz materiałów OEM.
Ponadto obecnie producenci oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie stosują produktów w 100% nowych
zgodnie z politykami wewnętrznymi ochrony środowiska.
Podstawowa definicja produktu „fabrycznie nowego" została już wprowadzona m.in. przez Urząd Zamówień Publicznych
w SIWZ na materiały eksploatacyjne:
Pod pojęciem „fabrycznie nowe" zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych
komponentów pochodzących z odzysku, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo,
symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z
tonerem lub tuszem.
Produkt „fabrycznie nowy" zdefiniowany w powyższy sposób powstaje m.in. w procesie refabrykacji.
Materiał eksploatacyjny refabrykowany to kartridż drukujący, powstały o oparciu o pustą kasetę oryginalną, która w
zaawansowanym technologicznie procesie produkcyjnym obejmującym:
·

kontrolę jakości,

·

czyszczenie,

·

wymianę wszystkich komponentów wpływających na jakość wydruku, funkcjonalność i niezawodność
(obejmująca m.in. bęben światłoczuły, listwę zbierającą itp.),

·

napełnienie środkiem barwiącym,

·

przetestowanie,

staje się pełnowartościowym produktem fabrycznie nowym.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający dopuści materiały eksploatacyjne
nienaruszające praw patentowych producentów OEM, fabrycznie nowe, wyprodukowane w oparciu o oryginalną kasetę
producenta OEM, w których zostały zainstalowane nowe wszystkie komponenty wpływające na jakość wydruku,
funkcjonalność i niezawodność (obejmujące m.in. bęben światłoczuły, listwę zbierającą itp.).

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści materiały eksploatacyjne nienaruszające praw patentowych producentów OEM, fabrycznie
nowe, wyprodukowane w oparciu o oryginalną kasetę producenta OEM, w których zostały zainstalowane nowe wszystkie
komponenty wpływające na jakość wydruku, funkcjonalność i niezawodność.
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