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WYKONAWCY

Dostawa tuszy, toner w i materiał w eksptoatacyinych do urządzeli drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego
w Warszawie w tatach 2018 - 2019
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Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawc w ubiega|ących się o udzielenie
zam wienia wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia' zgodnie z p. xV ogłoszenia Zamawia|ący przekazu|e

Wykonawcom treść pyta wraz z odpowiedziami:

pytanie l:

,,zwracam się z prośbq o wyjaśnienie zapis w specyfihacji osortymentowo-cenowej pozycja 27 w części Iv - INNE

,,Pojemnik na zuźyty toner do xerox Phaser 6180". W tym modelu pojemnih jest zintegrowony z tonerem. Prosimy
o wyhre śle n i e pozycj i.''

odpowiedź 1:

ZamaWiający uznaie argument Wykonawcy i dokonu|e korekty W szczeg łowym opisie Przedmiotu Zam wienia oraz
W FormulaŻ u oferty. zamawiaiący skreśla poz.27 w części lV _ lnne.

Ęrtanie 2:

,,wnosimy o usunięcie tych pozycji lub dopuszczenie zamiennych - refabrykowanych materiał w eksplootacyjnych:

. Część tv pozycja 6, 7, 8 - nie sq już downo dostępne oryginolne materioły, możemy wycenić tylko
refabryhowone.

. Część V pozycja 1,2,3 - nie sq dostępne oryginalne moteriały, możemy wycenić tylko refabrykowane. 
',

odpowiedź 2:

Zamawiający uznaie argument Wykonawcy i dokonuje korekty w Szczeg łowym opisie Przedmiotu zam wienia oraz
W Formularzu oferty' zamawiający dokonuje zmiany w polu Producent na ,,zamiennik" w poz' 6,7,8 W części lV -
lnne oraz W poz' 1,2,3 W części V - zestaw naprawczy.
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Pytanie 3:

,,Wnosimy o usunięcie pozycji:

o Część lll pozycja 5 _ Tonery i tusze - do tego modelu canon nie produkuje od j lot nateriałów
eksploatacyjnych, gdyż jest to bardzo stary model- W zwiqzku z tym nie możemy przedstawić Poństwu oferty
na ten produht,

. część tt pozycja 25 - wdajność tego bębna to 25 o00 stron (s% zodruku)., prosimy o poprowienie
nieprawidłowo przedstawionej wydajności bębno.''

odpowiedź 3:

Zamawiający uznaje argu ment Wykonawcy i dokonuje korekty W szczegółowym opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
W Formutarzu oferty. Zamawiaiący skreśla poz' 5 W części lll - Tonery itusze do kserokopiarek i innych uządzeń,
natomiast W poz.25 w części ll _ Bębny światłoczułe do drukarek komputerowych W potu Wydainość zmienia na

20.000 - 2s.000 sTRoN.

zamawiaiący przesunął termin składania ofert na dzień 15.05'2018 r. swo'e stanowisko opubtikował na stronie
internetowei Urzędu W dniu 09'05.2018 r.

Zamariviający zmienia teź Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz oferty' który pubtikuje na

stronie: http:/ /warszawa.stat.gov.pUzamowienia-publiczne-us/.

odpowiedzi na powyźsze pytania stanowią modyfikację treści ogłoszenia.
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