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Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZPl863/2019 pn." §ukcesywna dostawa
artykułów biurowych, papierun tonerów orar tuszy dla jednostek organizacyinych Akademii
Pomorskiej w §łupsltu".

Akademia Pomorska w Słupsku zawiadamia, iz na zgłoszone pisemnie pytania udziela

odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2018r. por. 1_986 ze zm"} oraz jak niżej:

pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie zaniechania podziału

zamówienia na części dla materialów biurowych i tonerów, tuszy oraz innych materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. W tym zakresie wskazuję na naruszenie art.7 ust.1, art.

36aa ust.1 i art. 96 ust.1_ pkt.l_l ustawy pzp. Zaniechanie Zamawiającego w postaci braku podziafu

zamówienia na części w zakresie materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w istocie
zaburza zasadę równego traktowania wykonawców. lstotnym w tej mierze jest, że Zamawiający
powinien byl zorganizować przetarg zgodnie z systemem klasyfikacji zamówień publicznych {CPV},
którego celem jest standaryzacja opisu przedmiotu zamówienia. Tymczasem w załączniku nr 2a do

S|WZ Zamawiający stosuje połączenie hybrydalne, gdyż w pozycji ].-342 wskazuje sensu stricto
materiały biurowe, natomiast w poz. 343-471, określa materiały eksploatacyjne do urządzeń

drukujących.
Mimo oznaczenia zbieznym kodem CPV całości zamówienia, tożsamość przedmiotowa (podlegająca na

stwierdzeniu że dane zamówienie jest tego samego rodzajui budzi pewne wątpliwości. Mimo zbiorczej

nazwy zamówienia i kodu CPV, usługa ta jest skierowana na potrreby bardzo różnego a§ortymentu, co

z kolei powoduje, że nie ma tozsamości podmiotowej, co nakazywałoby lączne szacowanie wartości
zamówienia.
Poprzez taką konstrukcję opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający faworyzuje hurtownie/sklepy
z branzy papierniczo- biurowej, zaś takie zachowanie Zamawiającego prowadzi do zabureenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, poprzez działania dyskryminujące producentów

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
W związku z naruszeniem krajowego porządku, w tyrn zwłaszcza wymienionych w treści n/n pisma

artykułów ustawy Prawo zarnówień publicznychl proszę o udzielenie pisernnych wyjaśnień
i rozważenie mozliwości zmiany Specyfikacji lstotnych warunków zarnówienia w tym zakresie, poprzez

dokonanie podziału Załącznika nr 2a na części- tj. rnateriały biurowe sensu stricto i materiaty
eksploatacyjne do urządzeń drukujących.

Odp. Zamawiający informuje, źe nie wyraża zgody iw powyzszyrn zakresie oczekuje na złożenie
oferty przetargowe.! zgodne.} z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zarnówienia.
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pytanie nr 2: Czy wydajność tonerów i tuszy ma odpowiadać opisowijaki znajduje się w formularzu

rzeczowo-cenowynx załącznik nr 2 do SIWZ

Odp. TAK

pytanie nr 3: Czy Zamawiającemu chodzi o toner do HP CISA do drukarki U 2035/2055, czy o toner

HP 8OA do drukarki U 4OO M4O]_/4Z5

Odp. Toner do HP 05A do drukarki U 2a35lża55

&.,l) -?ul9

.I


