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Radom, dnia 19.06.2018 r.  
BZP.271.1.343.2018.PF 

                               WSZYSCY WYKONAWCY 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, ogłoszonego w dniu 13.06.2018 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 pod numerem 570792-N-2018). 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamieszczamy odpowiedź jaka została 
udzielona w związku z przysłanym przez Wykonawcę zapytaniem dotyczącym w/w przetargu (pisownia 
oryginalna): 

PYTANIE: 
Działając na podstawie art. 38 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późn. zmianami ) zwracam się  
z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ: 
 
Zamawiający w pkt III A ppkt 4. SIWZ zawarł zapis: 
 
„Pod pojęciem "fabrycznie  nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, 
wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach 
producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.” 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuszcza, lub nie dopuszcza, produkty 
refabrykowane ? 

Materiał eksploatacyjny refabrykowany powstaje w oparciu o pustą kasetę oryginalną, która  
w zaawansowanym technologicznie procesie produkcyjnym obejmującym: 

• kontrolę jakości, 
• czyszczenie, 
• wymianę wszystkich komponentów (składników) wpływających na jakość wydruku, funkcjonalność 

i niezawodność (obejmująca m.in. bęben światłoczuły, listwę zbierającą itp.), 
• napełnienie środkiem barwiącym, 
• przetestowanie, 

i staje się pełnowartościowym produktem fabrycznie nowym. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza produkty refabrykowane. 

 
 

W związku z udzieloną odpowiedzią na w/w pytanie oraz koniecznością wprowadzenia zmian  
w SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 
 
dotychczasowy zapis w pkt. III A ppkt 4 SIWZ w brzmieniu: 
Pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, 
wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach 
producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 
 
zostaje zastąpiony zapisem: 
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Pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z elementów 
nieregenerowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym 
logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 
 
 
dotychczasowy zapis w pkt. III D ppkt 3 SIWZ w brzmieniu: 
Pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, 
wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych, bez śladów zużycia i uszkodzenia, w oryginalnych 
opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 
 
zostaje zastąpiony zapisem: 
Pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z elementów 
nieregenerowanych, bez śladów zużycia i uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta  
z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 

 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, 

przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 26.06.2018 r., godz. 10:00. Jednocześnie 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2018 r. o godz. 10:30. 
 

W związku ze zmianą terminu, Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  
 

w pkt. XIX ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
22.06.2018 r., do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

"Oferta składana w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek i ploterów”, 

znak BZP.271.1.343.2018.PF” oraz „Nie otwierać przed 22.06.2018 r. godz. 10:30” 
 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście 
od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można 
było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 
 
zostaje zastąpiony zapisem: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  
ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
26.06.2018r., do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

 
"Oferta składana w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek i ploterów”, 
znak BZP.271.1.343.2018.PF” oraz „Nie otwierać przed 26.06.2018 r. godz. 10:30” 

 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
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Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście 
od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można 
było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 
 

w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 22.06.2018r.  
o godz. 10:30. 

 
zostaje zastąpiony zapisem: 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 26.06.2018r.  
o godz. 10:30. 

 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


