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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 
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Warszawa, dn. 16.07.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 15/2021

Znak sprawy: P.290.9.2021.PZ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa komputerów, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania Nr referencyjny postępowania: ZP 15/2021 częśc VIII Urządzenia 
wielofunkcyjne.

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 2021 r., poz. 1129) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela 
wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie:
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania wnosimy o zmianę zapisu minimalnych 
parametrów urządzeń wielofunkcyjnych zawartych w OPZ dla części VIII.
Zamawiający wymaga, aby urządzenia m. in. posiadały:
1. automatyczną konwersję skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików: TIFF, PDF,
JPEG, xps, PPTX
2. tacę ręczna na 150 arkuszy przy 80g/m2
3. obsługiwały gramaturę papieru w druku dwustronnym 52-256 g/m2
4. twardy dysk Wbudowany, 250 GB, szyfrowanie danych w standardzie (AES 256 bit), opcjonalnie 

możliwość doposażenia w dodatkowy dysk celem utworzenia kopii zapasowej (mirroring HDD)
5. autoryzowały użytkownika za pomocą Kod PIN, login & hasło, autoryzacja za pomocą protokołu NFC 

oraz WBUDOWANY czytnik kart zbliżeniowych
6. język drukarki PCI- 5C, PCI- 6, Postscript w wersji 3
7. funkcje druku Ochrona kopii, znak wodny, poddruki, zabezpieczony wydruk, wydruk i zapis do skrzynki 

użytkownika, bezpośredni wydruk formatów DOCX, XLSX, PPTX, PDF, XPS
8. Dodatkowe dwa komplety tonerów (wydajności tonera czarnego 28000 stron, wydajność tonerów 

kolorowych 28000 stron każdy) oznaczone logiem producenta zaoferowanego urządzenia.
Niestety podane przez Zamawiającego powyższe parametry wykluczają większość producentów 
urządzeń wielofunkcyjnych. Powyższe parametry spełnia tylko jeden producent Konica Minolta z 
modelem urządzenia Bizhub c250i.
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 wskazywać na konkretnego 
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wykonawcę, bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie 
oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej 
uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2 p. z. p. zostanie naruszony, gdy 
przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje 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 zamówienie publiczne.
W celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o zmianę zapisów OPZ dla części VIII na:
1. automatyczną konwersję skanowanego dokumentu papierowego do formatu plików: TIFF, PDF,

JPEG, PPTX
2. tacę ręczna na 100 arkuszy przy 80g/m2
3. obsługiwały gramaturę papieru w druku dwustronnym 60-256 g/m2
4. twardy dysk Wbudowany, 250 GB, szyfrowanie danych w standardzie (AES 256 bit),
5. autoryzowały użytkownika za pomocą Kod PIN, login & hasło, autoryzacja za pomocą

WBUDOWANEGO czytnik kart zbliżeniowych
6. język drukarki PCI- 6, Postscript w wersji 3
7. funkcje druku Ochrona kopii, znak wodny, poddruki, zabezpieczony wydruk, wydruk i zapis do 

skrzynki użytkownika, bezpośredni wydruk formatów DOCX, XLSX, PPTX, PDF,
8. Dodatkowe dwa komplety tonerów (wydajności tonera czarnego 28000 stron, wydajność tonerów 

kolorowych 19000 stron każdy) oznaczone logiem producenta zaoferowanego urządzenia.
Zmiana ta pozwoli na zachowanie konkurencyjności postępowania oraz pozwoli na zaoferowanie 
urządzeń o równie wysokich pozostałych parametrach przy najniższej cenie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ w zakresie zmiany treści załącznika nr 
1-8 Opis przedmiotu zamówienia Część VIII zgodnie z treścią załącznika  nr 1-8 Opis przedmiotu zamówienia 
Część VIII - po zmianie z dnia 16.07.2021 r. 

Na podstawie art. 135 ust. 2 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:

1. Załącznika nr 1-8  do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
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