Warszawa, dnia

W stycznia 2022 r.

Nr sprawy: W AG .262.11.2021
Dotyczy: prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów
eksploatacyjnych do maszyn biurowych
Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Wg zapisów rozdziału XI SWZ Zamawiający wymaga następujących przedmiotowych środków
dowodowych
XI.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
1.

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa
wraz z oferta.

2.

W celu potwierdzenia spełnienia oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, Zam awiający żąda przedstawienia następujących przedmiotowych
środków dowodowych:
a)

3.

oświadczenia producentów drukarek, że oferowane produkty (równoważne) są
dopuszczone do użycia w urządzeniach, o których mowa w S W Z - w przypadku
zaoferowania materiałów równoważnych.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa
pow yżej lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2
ustawy. Zam awiający może żądać wyjaśnienia treści przedmiotowych środków
dowodowych, zgodnie z treścią art. 107 ust. 4 ustawy.

Wg wyżej wskazanego zapisu Zamawiający wymaga dokumentu niemożliwego do
przedstawienia przez żadnego z potencjalnych oferentów. Zapis ten był analogiczny w postępowaniu
na dostawę materiałów eksploatacyjnych prowadzonym przez Zamawiającego w styczniu 2021 r z
którego wynika, że najprawdopodobniej żaden z oferentów nie zaoferował produktów równoważnych,
gdyż nie jest w stanie spełnić wymogu wskazanego ww. zapisie. Żaden z producentów urządzeń
drukujących nie wystawi takiego oświadczenia o dopuszczeniu stosowania równoważnych materiałów
w ich urządzeniach drukujących. Jest to oczywiste, gdyż uderzyliby we własny asortyment/firmę.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga dokumentu niemożliwego do przedstawienia oraz
w sposób fikcyjny dopuszcza produkty równoważne.
Zamawiający
w
zakresie
udowodnienia
równoważności
produktu
równoważnego
w stosunku do oryginalnego może wymagać przedstawienia raportów z testów wydajności
wystawionych przez niezależną od producenta, importera jednostkę oceniającą zgodność, posiadającą
akredytację (podmiot uprawniony do kontroli jakości) tj. jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny
zgodności, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Zamawiający wówczas ma pewność faktycznej wartości dowodowej
dokumentu.
W polskim i europejskim systemie prawnym uprawnienia do kontroli jakości mają jednostki
wykonujące 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.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Na polskim gruncie rozporządzenie to wprowadza i uszczegóławia
ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zgodnie z tymi aktami
jednostka oceniająca zgodność musi być akredytowana przez Polskich Centrum Akredytacji (PCA).

Tylko taki podmiot może być traktowany jako uprawniony do wystawiania certyfikatu, zaświadczenia,
czy innego dokumentu oceniającego jakość, czy wydajność albo zgodność danego produktu. Tego typu
dokument potwierdzający wydajność produktu równoważnego jest możliwy do przedstawienia przez
potencjalnych oferentów.
W związku z powyższym czy Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ i dopuści oferowanie
produktów równoważnych zgodnie z ustawą PZP, tak aby każdy z potencjalnych oferentów mógł mieć
możliwość uczestnictwa w postępowaniu?
Pytanie 2
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga, aby były one
dopuszczone przez producenta sprzętu lub przez serwis autoryzowany producenta.
Bardzo proszę o zmianę powyższego zapisu i w zamian wymóg posiadania i dostarczenia raportów
wydanych przez niezależny podmiot, posiadający stosowną akredytację. Materiały równoważne
posiadające powyższe raporty dają gwarancję najwyższej jakości na rynku.
Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2 :
Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia
w następujący sposób:
1)

W rozdziale III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 6 i 7:
treść w brzmieniu:

6.

7.

Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do opisywanych przez Zamawiającego
jest
obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
Materiały muszą być oryginalne oraz fabrycznie nowe (należy to rozumieć w ten sposób, że są to
materiały dopuszczone przez producenta urządzeń do stosowania zgodnie z warunkami instrukcji
eksploatacji/ instrukcji obsługi oraz gwarancji udzielanej przez producenta). W przypadku
oferowania materiałów równoważnych opisywanym przez Zamawiającego, za równoważne
uznaje się produkty nieregenerowane i nierefabrykowane w ogóle, nie poddane procesowi
ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów oraz takie, które są dopuszczone
przez producenta sprzętu lub przez serwis autoryzowany producenta i ich użycie nie spowoduje
wygaśnięcia gwarancji lub uszkodzenia sprzętu. Wykonawca złoży w formularzu ofertowym
oświadczenie o spełnianiu przez oferowane materiały ww. wymogów.
zastępuje się treścią w brzm ieniu:

6.

Materiały muszą być oryginalne lub równoważne oryginalnym. Materiały oryginalne to materiały
dopuszczone przez producenta urządzeń do stosowania zgodnie z warunkami instrukcji
eksploatacji/ instrukcji obsługi oraz gwarancji udzielanej przez producenta. Przez pojęcie
„równoważnych“ Zamawiający rozumie produkt fabrycznie nowy, w pełni kompatybilny ze
sprzętem (urządzeniem drukującym), w którym ma być użytkowany jako materiał eksploatacyjny
oraz posiadający nie gorsze niż materiał oryginalny parametry w zakresie wydajności,
niezawodności oraz jakości.

7.

Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne muszą
posiadać certyfikaty i raporty z testów wystawiane przez podmioty posiadające akredytacją
udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez inne równoważne jednostki oceniające
zgodność.
W ykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu cen jednostkowych (załącznik nr 2 do
SWZ) jaki materiał proponuje (oryginalny lub równoważny), a w przypadku zaoferowania
materiałów równoważnych podać nazwę producenta, symbol/ kod oraz wydajność
zaoferowanego materiału. Minimalna wydajność żądana przez Zamawiającego dla każdego z
materiałów została podana w tabeli Formularza cen jednostkowych (załącznik nr 2 do SWZ).
Oferty zawierające materiały o mniejszej wydajności zostaną odrzucone.

W rozdziale XI SWZ (Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych) ust. 2:
treść w brzmieniu:
2. W celu potwierdzenia spełnienia oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego,

Zamawiający

żąda

przedstawienia

następujących

przedmiotowych

środków dowodowych:
a.

oświadczenia producentów drukarek, że oferowane produkty (równoważne) są
dopuszczone do użycia w urządzeniach, o których mowa w S W Z - w przypadku
zaoferowania materiałów równoważnych.

zastępuje sie treścią w brzm ieniu:
2.

W celu potwierdzenia spełnienia oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego,

Zamawiający

żąda

przedstawienia

następujących

przedmiotowych

środków dowodowych:
1) W przypadku oferowania materiałów równoważnych W ykonawca ma obowiązek:
a)

załączyć do oferty ważne terminowo dokumenty (certyfikaty), wystawione dla
producenta materiałów eksploatacyjnych - zaświadczające o spełnieniu normy ISO
9001:2008 (System Zarządzania Jakością) oraz normy ISO 14001:2004 (System
Zarządzania Środowiskowego);

b)

załączyć do oferty oświadczenie producenta materiałów równoważnych o tym,
że proces produkcji i stosowanie jego materiałów eksploatacyjnych nie narusza
praw patentowych producentów oryginalnych (produkowanych lub zalecanych przez
producentów urządzeń drukujących) tuszy i tonerów;

c)

załączyć do oferty specyfikację (kartę katalogową) każdego z zaoferowanych
materiałów

(dane

producenta

materiałów

zawierające jego

wydajność

oraz

pojemność w porównaniu do materiału oryginalnego);
d)

dla każdego rodzaju oferowanych materiałów równoważnych załączyć do oferty,
wydane przez jednostkę oceniającą zgodność:
-

wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według
standardu ISO/IEC 19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek
laserowych w postaci certyfikatu (zaświadczenia),

-

wyniki testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według
standardu ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych drukarek laserowych w
postaci certyfikatu (zaświadczenia).

Z treści dokumentów powinna wynikać co najmniej wydajność oferowanego
produktu, fakt przeprowadzenia testu w oparciu o wskazane normy, potwierdzenie
kompatybilności z urządzeniami na jakich zostały przeprowadzone badania oraz
dane podmiotu wykonującego badania.
Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu
oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną przez Polskie
Centrum Akredytacji lub przez krajową jednostkę akredytującą w państwie członkowskim,
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. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), która nie jest producentem oferowanych materiałów,
Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem oferowanych materiałów.
Przedmiotowe środki dowodowe
z tłumaczeniem na język polski.
3)

sporządzone

w

języku

obcym

są

składane

wraz

W załączniku nr 1 do SWZ (Formularz oferty) zmianie ulega zapis w pierwszym akapicie oraz
pkt 1 formularza oferty, tj.
treść w brzmieniu:
„na dostawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego (z poniższych opcji należy wykreślić
niepotrzebną):
- materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych, wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ
(specyfikacja techniczna zamówienia).
-m a teriałów równoważnych o nazwie: ........................................................................................... ,
na których sprzedaż jako równoważne w stosunku do materiałów określonych w załączniku nr 2
do SWZ, W ykonawca posiada oświadczenie producentów drukarek, że oferowane produkty są
dopuszczone do użycia w urządzeniach, o których mowa w SWZ.
i oświadcza, że:
1. Oferuje realizację zamówienia wg zasad i na warunkach określonych w SWZ za cenę
łączną: ...................................................zł brutto (sło w n ie :................... złotych).
zastępuje się treścią w brzmieniu:
„na dostawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn
biurowych i oświadcza, że:
1. Oferuje dostawę materiałów eksploatacyjnych wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ
(Specyfikacje techniczna - formularz cen jednostkowych) wg zasad i na warunkach określonych
w SWZ za cenę łączną: .................................................zł brutto (sło w n ie :...................... złotych).

4)

W załączniku nr 2 do SWZ (Specyfikacja techniczna zamówienia - Formularz cen
jednostkowych) zmiana polega na dodaniu dodatkowych kolumn o nazwach: „OFEROWANY
MATERIAŁ (wpisać „oryginalny" lub równoważny”) oraz „NAZW A PRODUCENTA, SYMBOL/KOD
ORAZ W YDAJNOŚĆ - w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych”.

5)

W załączniku nr 4 do SWZ (Projektowane Postanowienia umowy) zmiana polega na dodaniu
po ust. 6 ust. 7 w § 3 PPU, tj.
§ 3 otrzymuje brzm ienie:
§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.
2. W ykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad stwierdzonych po
odbiorze. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od
uprawnień płynących z udzielonej gwarancji.
3. Strony umowy ustalają okres uprawnień z tytułu rękojmi na okres 24 miesięcy. Bieg terminu
rękojmi rozpoczyna się każdorazowo od dnia podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa

4.

5.

6.

7.

6)

w § 2 ust. 7 lub od daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze
dostarczonych materiałów.
Wykonawca udziela ... miesięcy gwarancji na dostarczane materiały. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się każdorazowo od dnia podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2
ust. 7 lub od daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze
dostarczonych materiałów.
Jeżeli w toku odbioru lub po odbiorze stwierdzone zostanie, że dostarczone materiały
posiadają wady, lub nie spełniają warunków, o których mowa w § 2 ust. 9, Wykonawca
zobowiązany jest w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia złożenia
reklamacji, rozpatrzyć reklamację i na własny koszt dostarczyć materiały wolne od wad i
spełniające warunki, o których mowa w § 2 ust. 9, oraz odebrać reklamowane materiały z
siedziby Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, bieg terminu rękojmi i gwarancji
zostanie każdorazowo wydłużony o ilość dni, liczonych od dnia następnego po dniu
zgłoszenia W ykonawcy faktu wystąpienia wady, do dnia pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiającego jej usunięcia.
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia drukującego, gdy
uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego
przez W ykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia
(włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego
serwisu producenta urządzenia. Naprawa zostanie zlecona w autoryzowanym serwisie
producenta urządzenia. W ykonawca zostanie poinformowany e-mailem lub faksem przez
Zamawiającego o konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi
Wykonawca.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 286 ust. 3 ulegają zmianie terminy

składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, przez co zmianie ulegają następujące
zapisy SWZ:
>

W rozdz. XVI ust. 1
otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godz. 10.00. Adres
elektroniczny do złożenia oferty podany jest w rozdziale I.”

>

W rozdz. XVI ust. 5
otrzymuje brzm ienie:
„5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 r. o godz. 12:00.”

>

W rozdz. XIV ust. 1
otrzymuje brzm ienie:
„1. W ykonawca jest związany ofertą do dnia 25.02.2022 r., przy czym pierwszym dniem
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Zamawiający informuje, że w związku z w/w zmianami SWZ wprowadził także stosowne zmiany
w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednocześnie,

Zamawiający

zawiadamia,

że

na

stronie

internetowej

prowadzonego

postępowania dostępne są zmienione edytowalne załączniki do SWZ - aktualny Formularz
ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz Specyfikacja techniczna - Formularz cen jednostkowych
(załącznik nr 2 do SWZ).
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