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Informacja dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Zakup tonerów oraz środków eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (ksero, fax,  

drukarki) ”, znak: AG-I.272.1.31.2013.      

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanym pytaniem udziela 

wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

W rozdziale III pkt. 9 podpunkt c) zamawiający żąda: -,,c) wydajność artykułów równoważnych 

winna zostać odpowiednio stwierdzona testami przeprowadzonymi wg standardów norm ISO,  

tj: ISO/IEC 19752 norma pomiarów wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, 

ISO/IEC 19798 - norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych 

ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 - norma pomiarów wydajności nabojów do drukarek 

atramentowych, przy czym zaświadczenia z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie  

i określać wydajnoś ci przetestowanego produktu, dokumenty winny zostać wystawione przez 

niezależny podmiot zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 19 lutego 2013 r.  

(Dz.U. 2013 poz. 231) i dołączone do oferty w języku polskim," 

Żaden oferentów nie będzie mógł spełnić tego wymagania SIWZ ponieważ Zamawiający 

wprowadził wymóg dołączenia do oferty raportów z testów wydajności przeprowadzonych przez 

jednostkę niezależną od producenta, wykonawcy i importera zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla 

materiałów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych, ISO/IEC 24711 dla tuszy 

czarnych oraz ISO/IEC 24712 dla tuszy kolorowych, informujemy iż Polski Komitet Normalizacyjny 

wydał opinie w tym zakresie, że nie można przeprowadzić akredytacji na tą normę z uwagi na to,  

że norma ta nie posiada polskiego odpowiednika, a certyfikację o może przeprowadzić tylko jednostka 

certyfikująca posiadająca akredytację na tą normę. W związku z tym, iż żadna firma w Polsce nie 

posiada akredytacji w tym zakresie należy pamiętać, że jest to certyfikat dobrowolny, więc 

przedstawione raporty wydajności wykonane przez producenta lub inną jednostkę są tak samo ważne. 

W związku z tym żądamy przyjęcia raportów z testów wydajności wystawionych przez 

producenta jako ważne. 

 

Odpowiedź: 

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele zamiennych materiałów eksploatacyjnych 

produkowanych z pominięciem określonych norm. W celu wykluczenia takich materiałów przepisy 

ustawy Pzp oraz 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, zwanego dalej rozporządzeniem, dają Zamawiającemu prawo i instrumenty  

do sprawdzenia jakości oferowanych mu materiałów. Zamawiający nie może ponosić ryzyka nabywania 

ze środków publicznych, stosując zasady prawidłowej gospodarki, produktów niesprawdzonej jakości  

i eksperymentować opierając się wyłącznie na subiektywnej ocenie zapewnienia Wykonawcy  

o równoważności oferowanych materiałów.  

W związku z tym, Zamawiający postawił potencjalnym Wykonawcom wymóg udowodnienia 

równoważności oferowanych materiałów w jedynym zakresie: wydajności. Na podstawie art. 25 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zdecydował, że wymagania dotyczące równoważności oferowanych 

materiałów Wykonawcy muszą wykazać za pomocą dokumentów. Rodzaj dokumentów Zamawiający 

określił na podstawie par. 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, 

Zamawiający zażądał dokumentów potwierdzających, że parametry oferowanego produktu są zgodne  

z parametrami materiału producenta urządzenia lub materiału dopuszczonego przez producenta 

urządzenia tj. raportów z testów potwierdzających, że podana wydajność tonerów jest wynikiem 

przeprowadzonych testów zgodności z normami: ISO/EEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, 

ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO 24711 dla wkładów z atramentem (tuszy), 

wystawionych przez niezależny podmiot w zakresie badania produktów pod kątem spełniania 

powyższych norm lub stosownych zaświadczeń wystawionych przez niezależny podmiot w zakresie 

badania produktów potwierdzających spełnianie powyższych norm. 

Dokumenty potwierdzające, że zaoferowana przez Wykonawcę wydajność materiałów 

równoważnych, muszą być wystawione przez niezależną instytucję zajmującą się badaniem wydajności 

tonerów i tuszy. Jako niezależną instytucję należy rozumieć podmiot, który nie jest producentem 

oferowanych materiałów równoważnych, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem 

materiałów równoważnych. 

Jednocześnie Zamawiający informuję Wykonawców, iż nie żądał on dokumentów wystawionych 

przez firmy posiadające akredytację czy to na terenie Polski, czy też Wspólnoty Europejskiej, tylko  

iż dostarczone dokumenty potwierdzające zgodność zaoferowanego materiału eksploatacyjnego  

ze wskazanymi normami, mają być w języku polskim, jak to jest opisane w rozdziale XIII ust. 4 SIWZ i 

mają być wykonane przez niezależny podmiot. 

W opinii Zamawiającego na terenie Polski istnieją co najmniej dwa niezależne podmioty 

zajmujące się badaniem wydajności tonerów i tuszy, potwierdzające że oferowany materiał będący 

przedmiotem dostaw był badany wg wskazanych norm. Uzyskanie odpowiednich dokumentów nie 

stanowi problemu, oczywiście pod warunkiem, że badane materiały faktycznie spełniają wskazane 

normy w zakresie wydajności. 

To na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane równoważne 

materiały eksploatacyjne spełniają wymagania określone w SIWZ. 

 W ocenie Zamawiającego Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.  
(tj. Dz. U. z 2010 nr 138, poz. 935), nie ma zastosowania do żądanych testów wydajności. 
 W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 

 

 

 

 


