
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.010.2021.DP   Warszawa, dnia 16 lipca 2021 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”. 

 

 

I. 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: 

W związku z wyborem kryteriów oceny ofert zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż kryterium „Zgodność materiału  

z rekomendacją producenta sprzętu, w którym zostanie użyty”, z wagą 48,65%, będą obliczone w następujący sposób:  

W kryterium Rodzaj oferowanych produktów za każdy zaoferowany fabrycznie nowy toner, nową kasetę atramentową 

oraz nowy materiał eksploatacyjny zalecany przez producenta urządzeń, Zamawiający przyzna 0,05 pkt, za każdy produkt 

równoważny Zamawiający przyzna 0 pkt. W tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 48,65 pkt ” w obecnej 

formie w istocie odnosi się nie do przedmiotu zamówienia, jego faktycznej jakości i funkcjonalności ale do właściwości 

podmiotu oferującego konkretną markę produktu. To z kolei narusza art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

W postępowaniu na zakup materiałów eksploatacyjnych potrzebą Zamawiającego jest zakup materiałów, które umożliwią 

pracę urządzeń drukujących. Jak wiadomo, na rynku dostępne są rozwiązania oryginalne oraz równoważne. Zgodnie  

z art. 91. ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ma możliwość wyboru kryteriów oceny ofert wedle 

uznania natomiast dobór tych kryteriów został ograniczony zapisami art. 7 ust. 1. W naszej opinii kryterium, zgodnie  

z którym Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne otrzymuje mniej punktów niż Wykonawca oferujący rozwiązania 

preferowane przez Zamawiającego, spełnia przesłanki kryterium dyskryminującego, a co za tym idzie sprzecznego  

z zapisami art. 7 ustawy PZP, który gwarantuje Wykonawcom równe traktowanie. W art. 91. ust. 2 wymienione zostały 

przykładowe kryteria oceny ofert, którymi mogą posługiwać się Zamawiający w postępowaniach przetargowych. Pkt 1) 

dotyczy jakości, w tym parametrów technicznych i funkcjonalnych. W przypadku oferowania przez Wykonawcę materiałów 

równoważnych, na potwierdzenie ich równoważności, Wykonawca przedstawi raporty z testów podmiotu uprawnionego 

do kontroli jakości. Przez jednostkę oceniającą zgodność (podmiot uprawniony do kontroli jakości) rozumie się jednostkę 

wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania 

w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym 

rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30 5. Do zaproponowanych materiałów 
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równoważnych dołączy wykonawca raporty z testów wydajności (na każdy rodzaj materiału równoważnego) wykonane wg 

norm na tonery do drukarek monochromatycznych ISO/IEC19752, tonery do drukarek kolorowych ISO/IEC 19798, tusze 

do urządzeń atramentowych ISO/IEC 24711. Zamawiający wymaga od Wykonawców przedstawienia raportu wydanego 

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę (spełniająca 

wymagania określone w dziale V, pkt 1), jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub 

cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia . To w zupełności określa wartość zaoferowanego materiału 

równoważnego. Natomiast w celu określenia równoważności rozwiązania niereferencyjnego należy przyjąć takie kryteria 

mierzalne, które pozwolą ustalić faktyczną równoważność oferowanych produktów. Przyjmując kryterium rodzaj 

rozumiane jako źródło pochodzenia wkładów, gdzie produkty produkowane przez producentów drukarek w tym kryterium 

otrzymują punkty, a produkty równoważne nie (lub proporcjonalnie mniej), Zamawiający faktycznie powoduje sytuację 

preferowania konkretnych produktów, czego zgodnie z ustawą PZP robić nie może. Kryterium „rodzaj” na podstawie 

którego Wykonawca oferujący wkłady referencyjne (dostarczane przez konkretnego wykonawcę tj. producenta drukarek) 

otrzymuje więcej punktów niż Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne stoi w sprzeczności z art. 29 ust 3. ustawy 

PZP. W naszej ocenie dla zgodnego z zapisami ustawy PZP przeprowadzenia postępowania należałoby zmodyfikować 

kryterium oceny w sposób, który odnosiłby się do konkretnych, mierzalnych cech, parametrów przedmiotu zamówienia 

(art. 91. ust. 2.pkt 2) ustawy PZP). Zasadnym, i co istotne, powszechnie stosowanym w innych postępowaniach 

przetargowych o analogicznym przedmiocie zamówienia, wydaje się być zapis zawarty w art. 30b ustawy PZP, gdzie 

Zamawiający kryterium RODZAJ definiują poprzez wydajność oferowanych wkładów, określoną w drodze badania 

wykonanego przez jednostkę oceniająca zgodność posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Badania takie 

aby były miarodajne i przede wszystkim rzetelne i wiarygodne, winny zostać przeprowadzone na podstawie i w zgodzie  

z międzynarodowymi normami ISO/IEC 19752 dla wkładów do drukarek laserowych monochromatycznych, ISO/IEC 

19798 dla wkładów do drukarek laserowych kolorowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów do drukarek atramentowych 

monochromatycznych oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów do drukarek atramentowych kolorowych. Wyniki badań w postaci 

raportów przeprowadzonych zgodnie z tymi normami gwarantują Zamawiającemu wiarygodność przedstawianych 

informacji oraz powtarzalność warunków w jakich zostają one przeprowadzane.  

Reasumując zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację kryterium oceny ofert , które w obecnej formie 

tworzy sytuację uprzywilejowania jednego rodzaju produktów, i de facto ogranicza lub eliminuję faktyczną zasadność 

oferowania rozwiązań równoważnych. Jednocześnie sugerujemy, iż odpowiednim kryterium dla tego konkretnego 

przedmiotu zamówienia jest wydajność, określona w drodze badania na podstawie norm ISO, co zostało opisane w art. 

30b ustawy PZP. 

 

Odpowiedź: 

W wyniku realizacji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lipca 2021 r. Zamawiający dokonał zmiany Kryteriów 
oceny ofert. Patrz poniżej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie 2: 

V. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz w celu 
umożliwienia Zamawiającemu stwierdzenia, czy zaproponowany produkt równoważny posiada parametry tożsame lub nie 
gorsze niż produkt zamawiany, Zamawiający wymaga, złożenia wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków 
dowodowych: 

1.1. w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych dla tonerów oraz kaset atramentowych, dla potwierdzenia, że 
oferowane materiały są materiałami równoważnymi, Wykonawca załączy do oferty: 

1) „raporty z testów” przeprowadzonych według norm: 

a) ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) – norma określająca wydajność dla wkładów z tonerem do monochromatycznych 
drukarek laserowych, 

b) ISO/IEC 24711 (lub równoważnej) – norma określająca wydajność dla kaset z kolorowym i monochromatycznym 
tuszem do drukarek atramentowych, 

c) ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) – norma określająca wydajność dla wkładów z tonerem do kolorowych drukarek 
laserowych, 

d) ISO/IEC 24712 (lub równoważnej), 
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wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że oferowane produkty, w zależności od 
rodzaju, odpowiadają tym normom, 

Czy przez podmiot uprawniony rozumieją Państwo niezależny podmiot posiadający akredytację wydaną przez Polskie 
Centrum Akredytacji w zakresie badania materiałów eksploatacyjnych ? W przeciwnym wypadku ciężko będzie stwierdzić 
czy przedstawione raporty z testów wydajności rzeczywiście zostały wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli 
jakości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje akredytacje wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.  

 

Pytanie 3: 

Poz. 2,3,4 Zgodnie z informacją producenta prawidłowa wydajność wskazanych tonerów to 11.000 str.  

Prosimy o poprawę w formularzu. 

 

Poz. 23 Zgodnie z informacją producenta prawidłowa wydajność wskazanego tuszu to 480 str. Prosimy o poprawę w 
formularzu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał poprawy wydajności tonerów w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.  
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Pytanie 4: 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że raporty z testów oraz karty charakterystyki materiałów są wymagane tylko w odniesieniu do 
materiałów równoważnych. W związku z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ. Patrz 
pkt. II. niniejszego pisma. 

Pytanie 5: 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany kryteriów oceny ofert. Patrz odpowiedź na pytanie 1. 
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Pytanie 6: 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, jednakże wydłuża termin do 9 miesięcy przed datą dostawy. W tym 
zakresie Zamawiający dokonuje zmiany w § 1 ust. 2 Załącznika Nr 3 do SWZ – Wzór umowy. Patrz pkt. II. niniejszego 
pisma.    
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Pytanie 7: 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 8: 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w kolumnie nr 4 winny być wpisane słowa „toner korporacyjny”. 

 

 

II. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SWZ w 
następujący sposób, tj.: 

Zmiana w SWZ 

1. Zmienia się postanowienie pkt V. 1.2. SWZ pn. „PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE””, strona 4, ppkt 1.2.  

z: 
 

„1.2. karty charakterystyki materiałów przygotowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, 
paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r. ze 
sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r.” 

na: 

„1.2. w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych dla tonerów oraz kaset atramentowych, karty 
charakterystyki materiałów przygotowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 
31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 
17.01.2017 r.” 

2. Zmienia się postanowienia pkt XXIII. SWZ  

z: 
„XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poniższych kryteriach:  

1.1. cena ofertowa .............................................. – (51,35%) maks. 51,35 pkt; 
1.2. rodzaj oferowanych produktów ……………..– (48,65%) waga 48,65 pkt. 

2. W poszczególnych kryteriach punkty zostaną obliczone w następujący sposób: 

numer  
kryterium 

opis kryterium 
waga 

% 
liczba 

punktów 

1 

cena ofertowa 

oferty będą oceniane według następującego wzoru: 
(cena oferty z najniższą ceną / cena oferty ocenianej (spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu)) x 53,5 punktów 

51,35% maks. 51,35 pkt 

2 Rodzaj oferowanych produktów  48,65% 48,65 pkt 

3. W kryterium Rodzaj oferowanych produktów za każdy zaoferowany fabrycznie nowy toner, nową kasetę 
atramentową oraz nowy materiał eksploatacyjny zalecany przez producenta urządzeń, Zamawiający przyzna 
0,05 pkt, za każdy produkt równoważny Zamawiający przyzna 0 pkt. W tym kryterium Zamawiający przyzna 
maksymalnie 48,65 pkt. 

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  
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Spkt = k1 + k2  

gdzie:  
Spkt  – suma punktów, 
k1 – k2 – punkty uzyskane w kryteriach wyszczególnionych w pkt 1. 

5. Liczba punktów w kryterium nr 1 zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa 
suma punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru.  

7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką 
samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy Pzp.” 

 

na 

 

„XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT   

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
powyżej kryterium wyboru.  

4. Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium 
oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego  ofert dodatkowych zawierających nową cenę.”. 

 

3. W związku ze zmianą kryteriów oceny ofert Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 2 do SWZ – Formularz 
ofertowy. Aktualny wzór Załącznika Nr 2 do SWZ zostaje zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

4. Zmienia się postanowienie § 1 ust. 2 Załącznika Nr 3 do SWZ – Wzór umowy z : 

„2. Wykonawca dostarczy tonery, kasety atramentowe oraz inne materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych  
i urządzeń wielofunkcyjnych fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą 
producenta urządzenia, do którego toner, kaseta atramentowa lub materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, symbolem 
produktu, numerem katalogowym, datą produkcji, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem 
oraz zabezpieczenia szczelności kaset atramentowych i innych materiałów eksploatacyjnych, spełniające parametry 
wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy, które będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.” 

na 

„2.Wykonawca dostarczy tonery, kasety atramentowe oraz inne materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych  
i urządzeń wielofunkcyjnych fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy 
przed datą dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą 
producenta urządzenia, do którego toner, kaseta atramentowa lub materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, symbolem 
produktu, numerem katalogowym, datą produkcji, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem 
oraz zabezpieczenia szczelności kaset atramentowych i innych materiałów eksploatacyjnych, spełniające parametry 
wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy, które będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. „  
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III. W celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania ofert Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Pzp    

dokonuje zmiany treści SWZ. Wyznaczony do dnia 19 lipca 2021 r., do godz. 09:00 termin składania ofert ulega zmianie. 

Nowy termin składania ofert wyznacza się do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 09:00. 

Zmiana w SWZ. 

1. Zmienia się postanowienie punktu XX. SWZ pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT””, strona 11, ppkt 2: 

z: 

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 19 lipca 2021 r., do godz. 9:00.”  

na:  

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 22 lipca 2021 r., do godz. 9:00.” 

2. Zmienia się postanowienie punktu XVI. SWZ pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, strona 8, ppkt 1: 

z: 

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17 sierpnia 2021 r. (30 dni licząc włącznie od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert)”. 

na:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20 sierpnia 2021 r. (30 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

 

IV. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresach opisanych  

w niniejszej informacji. 

V. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

       
 

p.o. Dyrektora 
Biura Gospodarczego 

/-/ Kamil Wójcik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


