Radom, dn. 07.07.2017 r.
BZP.271.1.546.2017.MD

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
ogłoszonego w dniu 04.07.2017 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie
internetowej
www.bip.radom.pl
oraz
w
Biuletynie
Zamówień
Publicznych
na
stronie:
http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 544258-N--2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone
w związku z przesłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):
PYTANIE 1:

W związku z umieszczonym ogłoszeniem na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek mam jedno
pytanie mianowicie: Czy zamawiane tonery muszą być oryginalne, czy mogą zostać zaproponowane
zamienniki?
ODPOWIEDŹ 1:
W pkt. III. SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazał jedynie nazwy drukarek,
do jakich zamawiane są tonery, nie określając jednocześnie, iż muszą to być tonery oryginalne. Zamawiający
wymaga jedynie dostawy materiałów fabrycznie nowych, które spełniają wymagania dotyczące jakości i
wydajności opisane w SIWZ, zapewniających prawidłowe działanie drukarek wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia.
PYTANIE 2:

Zwracam się do Państwa z kilkoma pytaniami natury technicznej.
1. Czy w przetargu może brać udział jednoosobowa działalność gospodarcza.
2. Czy jako całość dokumentacji którą należy wysłać do państwa aby spełnić formalne aspekty to:
- oświadczenie własne wykonawcy ( załącznik ze strony)
- formularz oferty
- Wydruk z CEIDG
Czy też są jeszcze inne dokumenty ?
ODPOWIEDŹ 2:
Zamawiający wyjaśnia, iż ofertę w przetargu może złożyć każdy Wykonawca prowadzący
działalność gospodarczą, wpisany do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, który jest w stanie zaoferować materiały eksploatacyjne
wyszczególnione w pkt. III. SIWZ.
Zgodnie z pkt. XII. SIWZ „Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - w formie załącznika nr 1 do oferty”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe dokumenty składane są po otwarciu ofert.
Zgodnie z pkt. XIII. SIWZ „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - na druku, który zostanie udostępniony
na stronie internetowej przez Zamawiającego z chwilą zamieszczenia informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy. W/w oświadczenie winno być złożone w oryginale”
oraz zgodnie z pkt. XIV. SIWZ „na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do
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złożenia następujących dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał dostarczenia następujących
dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy”.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Ćwiklińska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
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