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Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, 24.06.2021 r. 
M-2373-10/2021-P1 

          Do oferentów 
 
Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr M-2373-10/2021 na Zakup i sukcesywna dostawa 
materiałów biurowych, tonerów i akcesoriów wymiennych do drukarek dla SP ZOZ MSWiA  
w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-10/2021 wpłynęły poniższe 
zapytania: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza oferty wyłącznie na jedną z dwóch części zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną część zamówienia. 
 
Pytanie nr 2 
W załączniku nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga aby "Deklaracja 
wydajności powinna być wynikiem testów przeprowadzonych według norm: ISO/IEC 19752, 19798, 
24711, 24712, 29102, 29103." 
W obecnym otoczeniu prawnym oraz przy mentalności polskich Wykonawców, jedynie sprawozdanie  
z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze daje gwarancję rzetelności wyników 
wydajności na podstawie powyższych norm.   
Powyższe wymaganie wynika również wprost z ustawy Prawo Zamówień Publicznych  art. 105. Czy  
w związku z powyższym, w trosce o rzetelność składanych ofert, Zamawiający żąda deklaracji 
wydajności będącej wynikiem testów oraz  badań wydajnościowych wykonanych przez akredytowane 
jednostki oceniające zgodność? Czy niestety, nieprecyzyjny zapis uznaje się za ostateczny i oferenci 
posiadający sprawozdania z badań będą musieli liczyć się z konkurencją firm, które powyższy zapis 
będą interpretować na swoją korzyść, czyli byle "dokument" zawierający w nazwie zwrot "deklaracja 
wydajności" uzna się za wystarczający ?   
Innymi słowy: wnioskujemy o modyfikację powyższego zapisu na taki, który wprost wynikać będzie 
z art. 105 ustawy PZP.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 11 ppkt 3 zgodnie z art. 105 ustawy Pzp na: 
„wydajność: Zamawiający za równoważne uzna produkty posiadające taką samą lub większą 
wydajność w stosunku do materiałów oryginalnych pochodzących od producenta sprzętu.  
Zamawiający wymaga aby produkty oferowane przez Wykonawców posiadały deklarację 
wydajności będącej wynikiem testów oraz badań wydajnościowych wykonanych przez 
akredytowane laboratorium badawcze lub inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 
Jako jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą 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. 
ustanawiającymi wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego 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). Zamawiający akceptuje również dokumentację 
techniczną producenta, w przypadku gdy Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub 
sprawozdań z badań jednostki oceniającej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie, pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy 
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane  
z realizacją zamówienia. 
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