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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl, 
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

Warszawa, dn. 16.06.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 13/2021

Znak sprawy: P.290.9.2021.P3
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa drukarek atramentowych”, Nr 
referencyjny postępowania: ZP 13/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść pytania oraz na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela 
wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania wnosimy o zmianę zapisu minimalnych 
parametrów drukarek atramentowych odnoszących się do wydajności pełnych tonerów kolorowych (nie 
startowych).

Zapis, który został wprowadzonony przez Zamaiającego (wydajność pełnych tonerów kolorowych (nie 
startowych) min. 7000 stron) spełniają tylko urządzenia trzech prosucentów (HP, Canon, Epson). Jednakże 
tylko jeden producent (HP) posiada dokładnie taką wydajno,ść. Pozostali producenci misieli by 
zaproponować tonery o rozmiarze XXL co wiąże się z dużo wyższym kosztem.

Porównując pozostałe minimalne parametry drukarek atramentowych opisane przez Zamawiającego m. in. 
Minimalna prędkość drukowania 34 str./min można jednoznacznie stwierdzić, że podane przez 
Zamawiającego minimalne parametry drukarek atramentowych są wyznacznikiem jednego modelu HP Page 
Wide Pro 452dw.

Tak sformułowany opis przedmiotu zamówienia narusza art. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia musi odbyć się z poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i 29 p. z. p. Oznacza to konieczność 
eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazać na konkretnego 
wykonawcę, bądź teź które eliminowałyby konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty 
lub powodowałby sytuację, w której jeen z zainteresowanych wykonawców byłby                                                                                              
badziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2 p. z. p. zostanie naruszony, 
gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użył oznaczeń czy parametrów wskazujących 
konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie 
obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zmaówienie publiczne.

Większość występujących na rynku drukarek atramentowych (różnych producentów) posiada wydajność 
standardowych tonerów kolorowych 5000 stron. Zmiana przez Zamawiającego zapisu wymaganej 
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minimalnej wydajności tonerów kolorowych z min 7000 stron na min 5000 stron pozwoli na zachowanie 
parametrów przy najniższej cenie.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt 3 – 5 w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. Załaczniku nr 1 do SWZ 
Wydajność pełnego tonera (nie startowego): poprzez zmianę wydajności min. 7000 stron na min. 3000 
stron. 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiony parametr minimalnej prędkości wydruku 34 str./min 
spełnia kilka modeli drukarek i nie można jednoznacznie kojarzyć z jednym typem wymienionym w piśmie. 
W związku, z czym Zamawiający nie weliminował wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie, 
jak również nie wskazał jednego konkretnego produktu/urzadzenia .

Na podstawie art. 135 ust. 5 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ 
oraz dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 
udostępniona jest SWZ. Ponadto Zamawiający udostępnia ujednoliconą wersję Załącznika nr 1 do SWZ – 
Opis przedmiotu zamówienia.
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