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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej „uPzp” na zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca drukarek 

monochromatycznych A4 oraz  zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca 

wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania złożone przez wykonawców 

w dniach 04-05.08.2020 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz: 

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga wydajność tonera i bębna: Toner min. 20000 stron 

A4 wg specyfikacji producenta urządzenia, bęben min. 50000 stron A4 wg specyfikacji producenta 

urządzenia, urządzenia wyposażone w cartridge (zespolony toner i bęben) min. 20000 stron A4 

wg specyfikacji producenta urządzenia 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o wydajności tonera 12000 tron i bęben o pojemności 25000 stron? 

Chcielibyśmy zaproponować urządzenia biznesowe o bardzo niskim koszcie wydruku ale wydajność jest 

zdecydowanie niższa od wymaganej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

2. Zamawiający wymaga komunikacja: brak wbudowanego modułu Wi-Fi 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które w standardzie posiada moduł Wi-Fi ale zostanie on odłączony 

lub zdemontowany bez utraty gwarancji producenta? 

Odpowiedź: 

Ze względu na charakterystykę pracy Stanowisk oraz związaną z ich użytkowaniem Polityką 

Bezpieczeństwa nie możemy dopuścić urządzeń z wbudowanym modułem Wi-Fi w związku z powyższym 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

3. Zamawiający wymaga w okt 4. Każde dostarczone urządzenie musi być wyposażone w pełnowartościowy 

toner o wydajności min. 20000 stron A4 niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, nie dopuszcza się 

zastosowania materiałów startowych, niepełnowartościowych. 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oprócz tonerów startowych zostaną dostarczone tonery 

pełnowartościowe, które łącznie z tonerami startowymi przekroczą wymaganą wydajność min. 20000 stron? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

 

 

 



Pytanie 4:  

 Dotyczy:  

- Załącznik nr 7.2 do siwz, Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium K4 – Wydajność bębna  

oraz 

- Załącznik nr 6.2 do siwz/załącznik nr 1 do umowy, Drukarka monochromatyczna A4 – parametry minimalne 

(dla zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego), Wydajność tonera i bębna  

oraz 

- Załącznik nr 6.2 do siwz/załącznik nr 1 do umowy, Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, 

 pkt 4. 

Zamawiający wprowadził wymaganie w zakresie wydajności bębna i tonera oraz ustanowił stosowne kryteria 

oceny ofert. W przekonaniu Wykonawcy, mają one jednak charakter dyskryminujący i zmierzający 

do wyeliminowania rozwiązań opartych o tzw. kartridż, czyli rozwiązanie zintegrowane, nie wymagające osobnej 

wymiany bębna i tonera. 

Biorąc pod uwagę 2 oferty: 

(1). opartą o rozdzielne bębny i tonery 

(2). opartą o zintegrowany kartridż, 

z których każda ma bębny o wydajności 50 000 stron (w przypadku rozwiązania opartego o kartridż bęben o takiej 

wydajności znajduje się w kartridżu), kartridże/tonery o wydajności 50 000 stron oraz dostępne kartridże/tonery 

o wydajności 20 000 stron, to aby uzyskać tę samą ilość punktów w kategorii wydajność bębna: 

- dla oferty (1) wystarczy wycenić urządzenie z bębnem o wydajności 50 000 stron, jednak jeśli chodzi o toner 

wystarczy wycenić taki na 20 000 stron; 

- dla oferty (2) należy wycenić urządzenie z kartridżem, który posiada wydajność bębna na poziomie 

50 000 stron, ale również wydajność tonera na poziomie 50 000 stron (w oczywisty sposób dla rozwiązania 

opartego o kartridż wydajności bębna i tonera muszą mieć tak samą wartość). 

Mimo, że każda z ofert otrzyma taką samą punktację w zakresie wydajności bębna, oferta (2) musi pozwolić 

na wydrukowanie co najmniej 2,5 razy więcej arkuszy niż oferta (1). Przy takiej dysproporcji w oczywisty sposób 

oferta (2), oparta o zintegrowany kartridż musi być droższa, a konkurencja staje się jedynie pozorna. Dodajmy, 

że obie oferty otrzymają tę samą ilość punktów w ocenie wydajności tonera mimo konieczności wyceny tonerów 

o zupełnie różnych wydajnościach w przypadku rozwiązania rozdzielnego (20 000 stron) i zintegrowanego 

(50 000 stron). 

Wykonawca jest przekonany, że Komenda Wojewódzka Policji, która będąc ważnym organem administracji 

państwowej, organizacją zaufania publicznego finansowaną ze środków publicznych oraz jako powiernik 

publicznych pieniędzy powinien unikać działań, które mogłyby zostać ocenione jako nieuzasadnione prawnie 

(jak naruszenie zasad uczciwej konkurencji) i etycznie (jak wprowadzenie kryteriów zniechęcających dostawców 

oferujących inne niż z góry założone rozwiązania). 

Wykonawca zwraca się zatem z prośbą do Zamawiającego o modyfikację SIWZ: 

1. W zakresie "Załącznika nr 6.2 do siwz/załącznik nr 1 do umowy, Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu 

zamówienia, pkt 4." prosimy o wpisanie, by każde urządzenie było wyposażone w komplet niezbędnych 

materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny lub kartridże) pozwalające na wydrukowanie 50 000 stron. 

Wymagana ilość stron definiowana jest oczywiście przez Zamawiającego, jednak im większa tym lepiej, 

gdyż staje się bardziej miarodajnym wyznacznikiem ekonomicznym i w mniejszym stopniu wrażliwym 

na dostępne pojemności tonerów u poszczególnych producentów. 



2. W zakresie "Załącznika nr 6.2 do siwz/załącznik nr 1 do umowy, Drukarka monochromatyczna A4 – parametry 

minimalne (dla zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego), Wydajność tonera i bębna" określenie minimalnej 

wydajności tonera na poziomie 20 000 stron z założeniem, że wydajność bębna nie może być niższa niż 50 000 

stron, lecz jedynie wówczas gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie z oddzielnym bębnem i tonerem  

(jest to istotne celem ograniczenia dodatkowych wymian materiałów eksploatacyjnych poza tonerami/kartridżami 

i dotyczy jedynie urządzeń z rozdzielnym bębnem i tonerem gdyż tylko w ich przypadku takie dodatkowe 

działania będą konieczne). 

3. W zakresie "Załącznika nr 7.2 do siwz, Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium K4 – 

Wydajność bębna" prosimy o rezygnację z tego kryterium w całości. 

 Na poparcie swojej prośby Wykonawca pragnie przytoczyć uzasadnienie Krajowej Izby Odwoławczej 

do wyroku, w sprawie nr 1598/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r.:   

„O ile samo wymaganie zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wydruku określonej liczby 

kopii może zostać za uzasadnione również w postępowaniu dotyczącym zakupu drukarek, o tyle musi zostać 

opisane w taki sposób, aby nie naruszało uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami funkcjonującymi na rynku 

drukarek laserowych. Zamawiający może i powinien uwzględnić funkcjonujące na rynku rozwiązania 

co do bębnów i tonerów i znaleźć taki wspólny mianownik, aby wykonawcy oferujący drukarki różnych 

producentów danej klasy, różniące się wydajnością i ceną materiałów eksploatacyjnych (bębna i tonera),  

mogli konkurować rzeczywistym kosztem wydruku strony dla wolumenu wydruku założonego 

przez Zamawiającego w określonym czasie. 

Izba zważyła, że Zamawiający bezpodstawnie powołuje sie na to, że kierował się kosztem wydruku w cyklu życia 

drukarki, gdyż nie ustanowił w tym zakresie stosownego kryterium oceny ofert. Natomiast zaskrżone wymaganie 

nie służy osiągnięciu temu celowi, a w oczywisty sposób preferuje drukarki, w których wydajność bębna 

jest bardzo duża, choć wydajność tonerów już niekoniecznie. Gdyby Zamawiającemu rzeczywiście zależało 

na ustaleniu parametru premiującego jak najniższy koszt wydruku jednej strony, wymagałby zabezpieczenia 

zarówno bębnów, jak i tonerów niezbędnych dla określonego wolumenu wydruku w danym czasie.[...] 

Z powyższych względów konieczne stało się nakazanie Zamawiającemu, aby dla zachowania uczciwej konkurencji 

określił zakres objętych dostaw materiałów eksploatacyjnych w sposób niedyskryminacyjny dla funkcjonujących 

na rynku rozwiązań technicznych odnośnie wydajności i rozdzielności bębnów i tonerów, z uwzględnieniem 

rzeczywistego kosztu wydruku jednej strony dla zakładanego wolumenu wydruku.” 

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie prośby Wykonawcy. W korzystny dla Zamawiającego sposób 

wpłynie to na wzrost konkurencji w przedmiotowym postępowaniu i stworzy Zamawiającemu możliwości 

nabycia możliwej najkorzystniejszego ekonomicznie rozwiązania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

Kryteria oceny ofert ustanowione przez Zamawiającego w żadnym razie nie mają charakteru dyskryminującego 

ani tym bardziej zmierzającego do wyeliminowania rozwiązań opartych o tzw. kartridż. W przytoczonym 

przykładzie oferta oparta o kartridż jak i o rozdzielny bęben z tonerem w kategorii wydajność bębna oczywiście 

otrzymałyby taką samą ilość punktów ale już w kategorii wydajność tonera rozwiązanie z kartridżem uzyskałoby 

maksymalną ilość punktów natomiast rozwiązanie z materiałami rozdzielnymi uzyskałoby ilość minimalną. 

Ponadto w celu dopuszczenia do postępowania rozwiązań z kartridżem Zamawiający obniżył wymagania 

dla takiego rozwiązania do 20000 stron A4, co za tym idzie Wykonawca może zaproponować urządzenia niższej 

klasy i dodatkowo konkurować z pozostałymi uczestnikami postępowania w kategorii ceny.  



Natomiast zaproponowane przez Wykonawcę zmiany w SIWZ, tj. przede wszystkim rezygnacja z kryterium 

oceny wydajności bębna prowadziłyby do dyskryminacji rozwiązań opartych o wydajny bęben. 

Intencją Zamawiającego w żadnym razie nie jest zakup urządzeń o jak najniższym koszcie wydruku jednej strony 

w zadanym wolumenie wydruków tylko zakup urządzeń jak najwyższej jakości i niezawodności. Wieloletnie 

doświadczenie zarówno w prowadzeniu postępowań przetargowych jak i późniejszej eksploatacji urządzeń 

drukujących pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż wysoki poziom wydajności tonerów i bębnów ma bezpośredni 

wpływ na jakość i niezawodność urządzeń.  

"Fakt posiadania danego produktu przez danego Wykonawcę nie oznacza ze dany Zamawiający ma nabyć 

ten produkt tylko dlatego, ze Wykonawca go posiada. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając 

produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, w tym o najwyższych dostępnych standardach 

jakościowych, w oparciu o opinie użytkowników produktów” (wyrok KIO 1598/17). 

Pytanie 5: 

Ze względu na krótki czas od ogłoszenia postępowania do jego otwarcia, zwracamy się z prośbą o przesunięcie 

terminu składani ofert na 14 sierpnia 2020, lub o możliwość złożenia oferty droga elektroniczną. 

Epidemia COVID-19 i powszechna praca z domu znacznie wydłużyła okres pozyskiwania informacji oraz wycen, 

które są niezbędne do złożenia oferty. 

Wydłużenie terminu (lub możliwość składania ofert drogą elektroniczną) pozwoli na uzyskanie wszelkich 

informacji pozwalającej na rzetelną wycenę uwzględniająca wszystkie potrzeby Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

Przedłużenie terminu składania ofert jest niemożliwe ze względu na konieczność terminowej realizacji 

oraz właściwego zabezpieczenia finansowania całego projektu budowy nowych Komend Powiatowych Policji 

w Sławnie i Świdwinie. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji siwz w zakresie możliwości składania ofert 

drogą elektroniczną.  

Pytanie 6:  

dot. zadania 1, opis przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia z wydajnością bębna czarnego 160 000 stron, kolorowego 140 000 

stron? Wymóg dotyczący wydajności bębnów czarnych 300 000 stron i 150 000 stron kolor jest nieproporcjonalny 

do wymogu wydajności tonerów, bez analizy kosztu w przeliczeniu na stronę jest ograniczeniem konkurencji, 

ponieważ eliminuje producentów, którzy zastosowali inne podejście do tego parametru.  

Zamawiający może i powinien uwzględnić funkcjonujące na rynku rozwiązania 

co do bębnów i tonerów i znaleźć taki wspólny mianownik, aby wykonawcy oferujący drukarki 

różnych producentów danej klasy, różniące się wydajnością i ceną materiałów 

eksploatacyjnych (bębna i tonera), mogli konkurować rzeczywistym kosztem wydruku strony 

dla wolumenu wydruku założonego przez Zamawiającego w określonym czasie. (wyrok KIO 1598/17). 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

Intencją Zamawiającego w żadnym razie nie jest zakup urządzeń o jak najniższym koszcie wydruku jednej strony 

w zadanym wolumenie wydruków tylko zakup urządzeń jak najwyższej jakości i niezawodności. Wieloletnie 

doświadczenie zarówno w prowadzeniu postępowań przetargowych jak i późniejszej eksploatacji urządzeń 

drukujących pozwala jednoznacznie stwierdzić iż wysoki poziom wydajności tonerów i bębnów ma bezpośredni 

wpływ na jakość i niezawodność urządzeń.  



Urządzenie drukujące to nie tylko toner i bęben (ew. kartridż) ale również wiele innych zużywających się 

elementów (fuser, developer, rolki, wałki, prowadnice, czujniki, pasy transferowe). Obniżenie wymagań 

dotyczących wydajności bębna i tonera prowadzi bezpośrednio do tego, iż oferowane urządzenia są o klasę lub 

dwie niższej jakości jako całość, co bezpośrednio przekłada się na konieczność częstszych wizyt służb 

technicznych Zamawiającego oraz serwisu Wykonawcy. Powoduje to częstsze wyłączenie urządzeń z eksploatacji 

a obsługują one od kilkunastu do kilkudziesięciu użytkowników co z kolei przekłada się na jakość i wydajność ich 

pracy. 

"Fakt posiadania danego produktu przez danego Wykonawcę nie oznacza ze dany Zamawiający ma nabyć ten 

produkt tylko dlatego, ze Wykonawca go posiada. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby,  

żądając produktu o cechach odpowiadających jego potrzebom, w tym o najwyższych dostępnych standardach 

jakościowych, w oparciu o opinie użytkowników produktów” (wyrok KIO 1598/17) 

 

Pytanie 7:  

dot. zadanie 2, zał. 7.2, sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium K4 – wydajność bębna 

Sposób punktacji jest dyskryminujący dla urządzeń wyposażonych w cartridge.  

Urządzenia wyposażone w rozdzielne bębny i tonery by uzyskać maksymalną ilość punktów muszą zaoferować 

bębny o wydajności 50 000 stron  oraz tonery o wydajności powyżej 20 000 stron. (czyli zagwarantować wydruk 

na poziomie 20 000 stron). Urządzenie wyposażone w cartridge by uzyskać maksymalną ilość punktów musi 

zaoferować cartridge o wydajności 50 000 stron (czyli zapewnić wydruk 2,5-krotnie większy niż urządzenia 

wyposażone w bęben), co w oczywisty sposób podraża ofertę, czyniąc ją niekonkurencyjną. 

Wnioskujemy o rezygnację z powyższego kryterium. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Uzasadnienie jak przy odpowiedzi na pytanie nr 4. 

Pytanie 8:  

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz czasowymi problemami z dostępnością sprzętów 

drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych, prosimy o obniżenie kar umownych lub dopisanie możliwych 

odstępstw od ich nakładania spowodowanych np. opóźnieniami w dostawie związanymi z pandemią.   

Biorąc pod uwagę iż jej wysokość kar umownych nie jest w żaden sposób współmierna do realizowanego zadania 

i ogranicza liczbę potencjalnych oferentów, proponujemy zmniejszenie jej do 1% wartości brutto przedmiotu 

zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie 9:  

Prosimy o doprecyzowanie czy dostawa sprzętu w ramach opcji powinna zostać zrealizowana 

w wraz z zamówieniem gwarantowanym czy w innym terminie ( jeśli tak prosimy o jego podanie )  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

Dla zadania nr 1 termin dostaw zostanie ustalony z Wykonawcą do dnia 12 października 2020 r. 

(zarówno zamówienia gwarantowanego jak i ewentualnego zamówienia w ramach prawa opcji) i będzie się 

zawierał pomiędzy datami określonymi w umowie (§ 3 pkt 2). 

Dla zadania nr 2 termin jest określony na 30 dni od dnia złożenia oświadczenia przez Zamawiającego 

o skorzystaniu z prawa opcji, z którego to prawa może skorzystać do dnia 30 września 2020 r. 



 

Pytanie 10:  

Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach udzielonej gwarancji oferent jest zobligowany do wykonywania 

przeglądów konserwujących. (jeśli tak prosimy o doprecyzowanie ich częstotliwości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

Zamawiający nie wymaga przeglądów konserwujących, gwarancyjnych itp. – jest to wymóg określony 

przez Wykonawcę bądź producenta urządzenia. 

 

Termin składania i otwarcia ofert dla wszystkich zadań pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. K.K. 


