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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/40/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na dostawę materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych  

dla SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  dot  pkt XII.2.5 lit a) SIWZ 

„Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego: 
Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym : 

zadanie 4i 6 

Tonery (wkłady) do drukarek laserowych monochromatycznych powinny posiadać certyfikat 

Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/IEC 19752. 

Tonery (wkłady) do drukarek laserowych kolorowych powinny posiadać certyfikat 

Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/IEC 19798. 

naboje kartridże do drukarek atramentowych w kolorze czarnym powinny posiadać certyfikat 

Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/IEC 24711. 

kartridże do drukarek atramentowych kolorowych powinny posiadać certyfikat 

Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/IEC 24712” 

 

Przede wszystkim treść tego zapisu nie pozwala na ustalenie, którego zadania on dotyczy. W pkt. V 

Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia są trzy zadania:  

Zadanie nr 1 – materiały biurowe 

Zadanie nr 2 – akcesoria komputerowe 

Zadanie nr 3 – tonery do drukarek, taśmy do drukarek, folie do faxu. 

Tym samym zasadne jest wyjaśnienie przez Zamawiającego, dlaczego w Pkt XII.2.5 lit a) SIWZ odnosi się do 

zadania 4 i 6, które nie są objęte przedmiotem zamówienia?  

 

Ponadto biorąc pod uwagę treść przytoczonych zapisów zasadne jest, aby Zamawiający wskazał podmiot 

uprawniony do kontroli jakości, który ma wydać żądane zaświadczenie, bądź odstąpił od przedmiotowego 

wymogu.  

W przypadku materiałów eksploatacyjnych jedynymi normami określającymi specyfikacje techniczne są normy 

wydajnościowe w zakresie norm ISO 19752 oraz 19798 dla tonerów lub ISO 24711 dla tuszy. 

 

Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych wszelkie 

wymagania winny być sprecyzowane a jedyne odniesienia mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku 

powszechnie dostępnych i uznanych norm czy też jednostek miary. 

Żądanie dołączenia certyfikatów zgodności technicznej z wydajnościowymi normami ISO wydanych przez 

podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający odpowiednią akredytację, na potwierdzenie zgodności 

oferowanych materiałów jest niemożliwe do spełnienia ponieważ żaden podmiot uprawniony nie prowadzi 

żadnych badań w tym kierunku.  

 

Jedyne parametry, które da się sprawdzić w tym przypadku to wydajność lub pojemność danego kartridża. Są to 

również jedyne dane udostępniane przez producentów urządzeń, które dotyczą ich własnych materiałów 

eksploatacyjnych. Należy wobec tego uznać, iż jedynym wymaganiem, które może postawić zamawiający to 

żądanie odpowiedniej wydajności kartridża.  

http://www.zozsanok.pl/
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W przypadku pomiaru wydajności materiałów eksploatacyjnych zwykle używa się ogólnie dostępnych testów 

znanych jako normy ISO 19752:2004, 19798:2007, 24711:2007, 24712:2007. Dotyczą one pomiaru wydajności 

tonerów monochromatycznych, kolorowych oraz wkładów atramentowych. Standardy te sprowadzono przy 

współpracy producentów materiałów eksploatacyjnych, dla umożliwienia rzetelnego określania parametrów 

materiałów eksploatacyjnych. 

 

W naszym kraju nie istnieją podmioty uprawnione do kontroli jakości kontrolujące materiały eksploatacyjne do 

urządzeń drukujących. Żaden z podmiotów wskazanych w obwieszczeniu Ministra Gospodarki i Pracy w 

sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących nie prowadzi 

badań kartridży do urządzeń drukujących i kopiujących, które potwierdziłyby zgodność oferowanych materiałów 

równoważnych ze wskazanymi normami lub specyfikacjami. Nie możliwe jest przeprowadzenie certyfikacji 

określonych wyrobów na zgodność z którąkolwiek normą wydajnościową ponieważ, norma ta nie posiada 

polskiego odpowiednika. Istnienie Polskiej Normy jest bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia 

procedury certyfikacji wyrobu i wydania certyfikatu.  

 

Także Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie nie przeprowadza testów jakościowych i 

wydajnościowych (porównawczych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Wystawiane przez Polskie 

Centrum Badań i Akredytacji S.A. dokumenty nie zawierają porównań jakości lub wydajności, lecz potwierdzają 

zgodność danego wyrobu z tzw. dokumentem odniesienia (normą europejską). Jest tak ponieważ normy  ISO 

19752:2004, 19798:2007, 24711:2007, 24712:2007 są normami branżowymi, które nie są traktowane jako 

obowiązkowe na terenie Unii Europejskiej lub poza nią. Badanie i certyfikowania materiałów w tych normach 

może być wykonywane przez producentów materiałów – co jest głównym założeniem tej normy.   

 

Produkty takie jak materiały eksploatacyjne do drukarek nie są objęte, żadną techniczną normą nakazową w 

przepisach Unii Europejskiej. Z tego też powodu żadna jednostka akredytacyjna działająca w ramach 

porozumienia jednostek akredytacyjnych ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation 

MRA) nie mogła wydać akredytacji do wydawania opinii i prowadzenia badań materiałów eksploatacyjnych do 

urządzeń drukujących w normach  19752:2004, 19798:2007, 24711:2007 i 24712:2007 jakiemukolwiek 

podmiotowi. 

W podanej argumentacji wynika, że uzyskanie testów wykonanych przez jakąkolwiek jednostkę uprawnioną do 

kontroli jakości, na podstawie wydajnościowych norm ISO jest całkowicie niemożliwe. Badania te są 

wykonywane wyłącznie przez producentów materiałów eksploatacyjnych. Niektórzy producenci – np. Lexmark 

udostępniają testy poprzez swoją stronę internetową, inni okazują je w zależności od potrzeb. 

 

W sytuacji braku we wskazanym zakresie Polskiej Normy oraz braku odpowiednich podmiotów za granicą 

kraju, uznać należy, że brak jest także podstaw do żądania zaświadczenia w zakresie zgodności z 

wydajnościowymi normami ISO. Konkludując, na chwilę obecną nie ma podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości w określonym zakresie, tym samym zasadne jest odstąpienie przez Zamawiającego od 

wskazanego wymogu. 
 

Pkt XII.2.5 lit b) SIWZ 

 

„próbki przedmiotu zamówienia wg. wykazu asortymentowo-ilościowego zawartego 

w Części XXI „opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny” pkt. 1.1. lit. b)”  

 

Pkt XXI SIWZ  

 

„OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY. 

Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający stosuje wyłącznie zasady i kryteria określone 

w niniejszej specyfikacji.”  

  

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Zamawiający może żądać od wykonawcy przedłożenia próbek 

oferowanego towaru w celu potwierdzenia, czy oferowane produkty spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. (§ 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane Dz.U.2013 poz.231). Tym samym Zamawiający winien doprecyzować wymagania jakie 

muszą spełniać produkty jakie zamierza zakupić, bowiem przy obecnym brzmieniu SIWZ nie sposób ustalić co 

Zamawiający będzie badał i jak.  

 

Oczywistym przy tym jest, że tego obowiązku nie wyczerpuje odwołanie się przez Zamawiającego do 

całkowicie niedookreślonej kategorii: „Ocena użytkowa”. W tym zakresie Zamawiający zobowiązany jest do 

doprecyzowania wskazanego kryterium. Z tego punktu widzenia wskazać należy na Uchwałę Krajowej Izby 
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Odwoławczej z dnia 21 grudnia 2011 r. sygn. Akt KIO/KD 96/11. W myśl tego orzeczenia Wybór kryteriów 

oceny ofert należy do zamawiającego. Należy jednak zauważyć, że choć zamawiający może określić własny 

katalog kryteriów oceny ofert, to jednak kryteria te nie mogą być dowolne i uznaniowe, ani też dawać 

zamawiającemu nieograniczonej swobody arbitralnego wyboru oferty. Ocena ofert musi być dokonana w 

sposób obiektywny, tak aby zapewnić wybór oferty zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców i z 

zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Podobne stanowisko zawarło KIO w wyroku z dnia15 lipca 2010 r. 

sygn. akt KIO/UZP 1327/10: „Ocena ofert w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców może być dokonana tylko przy użyciu jasno opisanych, mierzalnych kryteriów oraz dokładnie 

określonego sposobu ich stosowania, ograniczającego do minimum wpływ subiektywnych odczuć i preferencji 

osób dokonujących oceny, a informacje o sposobie oceny muszą być podane do wiadomości wykonawców, 

ponieważ są dla nich wskazówką, czego oczekuje zamawiający, jak przygotować ofertę i według jakich zasad 

oferta ta będzie oceniana.” Również w wyroku z dnia 21 października 2011 KIO stwierdziło, że: „Kryteria 

oceny ofert muszą być zaprezentowane w specyfikacji w taki sposób, by wykonawca na ich podstawie był w 

stanie uzyskać wiedzę, jakie cechy i właściwości oferowanego przez niego przedmiotu będą uznane za 

pozwalające na uzyskanie wysokiej pozycji w ramach porównania ofert”. 

 

Mając na uwadze powyższe orzeczenia KIO jak również treść przepisów ustawy pzp stwierdzić należy, że 

kryterium oceny ofert nazwane przez Zamawiającego: „ocena użytkowa” narusza zasadę konkurencyjności 

statuowaną przez art. 7 ustawy pzp. Jak wynika z treści SIWZ „ocena użytkowa” będzie podlegała 

indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej na podstawie testowania przedmiotowego sprzętu / 

komisja ocenia w skali od 1do 100 biorąc pod uwagę m.in. wskazane w SIWZ kryteria. W tej części SIWZ nie 

tylko odwołuje się do kryteriów niezawartych w SWIZ (o czym świadczy użycie zwrotu między innymi), ale 

stanowi o zupełniej dowolności tej oceny. Wykonawca zatem został pozbawiony informacji pozwalających mu 

na przygotowanie oferty jaka będzie spełniać wymogi Zamawiającego.  

 

Reasumując w ocenie wykonawcy zasadne jest doprecyzowanie kryterium:  

„ocena użytkowa” bądź ograniczenie badania ofert do kryterium ceny. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że 

Zamawiający nie ma możliwości stwierdzić np.  „gęstości płynu korektującego”, bowiem chcąc to wykonać w 

sposób miarodajny musiałby wykonać badania laboratoryjne. Dodatkowo winien wskazać skalę gęstości płynu z 

pożądanymi wielkościami. Każde inne rozwiązanie będzie arbitralne i sprzeczne z istotą ustawy prawo 

zamówień publicznych, a co za tym idzie godzące w zasadę równego traktowania wykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ pkt 2.5a, jednocześnie podtrzymując pozostałe zapisy specyfikacji. 

 

* Pytanie nr 2  

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia umieścił zapisy, aby wskazane materiały eksploatacyjne 

posiadały zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości. W przypadku materiałów 

eksploatacyjnych jedynymi normami określającymi specyfikacje techniczne są normy wydajnościowe w 

zakresie norm ISO 19752. 

Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych wszelkie 

wymagania winny być sprecyzowane a jedyne odniesienia mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku 

powszechnie dostępnych i uznanych norm czy też jednostek miary. Żądanie dołączenia certyfikatów zgodności 

technicznej ze wskazanymi wydajnościowymi normami ISO wydanych przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości, posiadający odpowiednią akredytację, na potwierdzenie zgodności oferowanych materiałów jest 

niemożliwe do spełnienia ponieważ żaden podmiot uprawniony nie prowadzi żadnych badań w tym kierunku. 

W naszym kraju nie istnieją podmioty uprawnione do kontroli jakości kontrolujące materiały eksploatacyjne do 

urządzeń drukujących. Żaden z podmiotów wskazanych w obwieszczeniu Ministra Gospodarki i Pracy w 

sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących nie prowadzi 

badań kartridży do urządzeń drukujących i kopiujących, które potwierdziłyby zgodność oferowanych materiałów 

ze wskazanymi normami lub specyfikacjami. Nie możliwe jest przeprowadzenie certyfikacji określonych 

wyrobów na zgodność z którąkolwiek normą wydajnościową ponieważ, norma ta nie posiada polskiego 

odpowiednika. Istnienie Polskiej Normy jest bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procedury 

udzielenia akredytacji oraz certyfikacji wyrobu i wydania certyfikatu. 

Produkty takie jak materiały eksploatacyjne do drukarek nie są objęte, żadną techniczną normą nakazową w 

przepisach Unii Europejskiej. Z tego też powodu żadna jednostka akredytacyjna działająca w ramach 

porozumienia jednostek akredytacyjnych ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation 

MRA) nie mogła wydać akredytacji do wydawania opinii i prowadzenia badań materiałów eksploatacyjnych do 

urządzeń drukujących w normach 19752:2004, 19798:2007, 24711:2007 i 24712:2007 jakiemukolwiek 

podmiotowi. 

W podanej argumentacji wynika, że uzyskanie testów wykonanych przez jakąkolwiek jednostkę uprawnioną do 

kontroli jakości, na podstawie wydajnościowych norm ISO jest całkowicie niemożliwe. Badania te są 

wykonywane wyłącznie przez producentów materiałów eksploatacyjnych. Niektórzy producenci – np. Lexmark 

udostępniają testy poprzez swoją stronę internetową, inni okazują je w zależności od potrzeb. 

W sytuacji braku we wskazanym zakresie Polskiej Normy oraz braku odpowiednich podmiotów za granicą 

kraju, uznać należy, że brak jest także podstaw do żądania zaświadczenia w zakresie zgodności z 

wydajnościowymi normami ISO. 
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Konkludując, na chwilę obecną nie ma podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w określonym 

zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ pkt 2.5a, jednocześnie podtrzymując pozostałe zapisy specyfikacji. 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 


