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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Sprawa: dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do lrządzeń drukujących
na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2018.

Zamawiający informuj e, Że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treŚci ogłoszenia. Zgodnie
z p. XY o gł o szeni a Zanawiaj ący pr zekazuje Wykonawc om tre ś ć pytń wr aZ z o dpo wi e dz i ami :

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbq o wyjaśnienie zapisów specyfikacji asorĘmentowo-cenowej pozycja 25

,,Pojemnik na zużyty toner do Xerox Phaser 6]80" niestety na rynku nie występuje osobno
pojemnik na zużyĘ toner. W tym modelu pojemnik jest zintegrowany z tonerem. Proszę o wyja-
śnienie zapisów.

odpowiedź 1:

Zatrlawiający uznaje argument Wykonawcy i dokonuje korekty w Szczegółowym opisie
Przedmiotu Zarnówięnia orazw FormularzuoferĘ. Zamawiający skreśla poz.25 w Części IV
- Inne.

Pytanie 2:

Wnosimy o usunięcie Ęch pozycji lub dopuszczenie zamiennych - refabrykowanych materiąłów
elaploatacyjnych:

. Część 4 pozycja 6 fuser HP 2200 - nie jest już dawno dostępny na rynku w wersji ory-
ginalnej tylko r efabrykow any,

o Część 4 pozycja 7, 8 nie ma dostępnych oryginalnych fuserów możemy wycenić refa-
brykow any lub s amq folię,

. Część 5 pozycja ], 2, 3 tak samo czy możemy Zaproponować refabrykowane produhy?

Odpowiedź 2:

ZarnawiĄący uznaje argument Wykonawcy i dokonuje korekty w Szczegółowym opisie
Przedmiotu Zanówienia oraz w Formularzu oferty. Zamawiający dokonuj e zmiany w polu

Producent na 
',zamiennik'' 

w poz. 6,7, 8 w Części IV - Inne orazw poz.l,2,3 w Części V -
Zestaw na[,rawczy.
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Pytanie 3:

Wnosimy o usunięcie Ęch pozycji lub dopuszczenie zamiennych - refabrykowanych materiąłów
eksploatacyjnych:

. Część 4 pozycja 2 fuser Dell C2660
o Część 6 pozycja 9 pas transferowy Dell C2660

sq to też pozycje wycofane z rynku.

Odpowiedź 3:

Zanawiający nie dopuszcza zamiennych _ refabrykowanych materiałów eksploatacyjnych
do drukarki Dell C266O. Jest to nowo zakupione utządzen\e, które jest na gwarancji i zastoso-

wanie do niego materiałów refabrykowanycVzalrtienników skutkowałoby utratą pIzez Zama-
wiającego gwarancji'

Pytanie 4:

W zapytaniu o materiały elcsploatacyjne, w poniższej grupie występuje:

Iil Tonery i tusze do kserokopiąrek i innych urzqdzeń

5 CANON 6028 95OO STRON CANON szt. I

NiesteĘ do tego modelu firma CAN)N już nie produkuje materiąłów elrsploatacyjnych
od ok. 2 lat, jest to stary model urzqdzenia. W zwiqzku z tym prosimy o usunięcie tej pozycji
z zapytania, gdyż nie możemy przedstawić Państwu oferty na ten produh.
Proszę również o poprawienie punhu :

il Bębny światłoczułe do drukarek komputerowych

25 OKI B 512 dn BK 20.000 sTRoN oKI szt. I

Wydajność tego bębna to - 25000 stron (5oń zadruku).
Prosimy o informację ałrotnq do powyŻszych uwag i ewentualne przesunięcie terminu sWąda-

nia ofert o 24 h, czyli do 28.04.2017 r.

odpowiedź 4:

Zalnawiający uznaje argument Wykonawcy i dokonuje korekty w Szczegółowym opisie
Przedmiotu Zanówienla oruz w Formularzu oferty. Zamawiający skreśla poz' 5 w Części III

- Tonery i tusze do kserokopiarek i innych urządzei, natomiast w poz.25 w Części II - Bębny
światłoczułę do drukarek komputerowych w polu Wydajność zmienia na 20.000 _ 25.000

STRON.
Zamalviający przesrrnął termin składania ofert na dzień 04.05.2011 r. Swoje stanowisko opu-

blikował na stronie internetowej Urzędu w dniu 26.04.2017 t.

Zarnawiający zmieniateŻSzczegółowy opis Przedmiotu Zanówientaotaz Formularz ofety,
który publikuje na stronie: http://warszawa.stat.gov.pllzamowienia-publiczne-us/.

odpowiedzi na powyzsze pytania stanowią modyfikację treŚci ogłoszenia.
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