
Szczecin, dnia 24.11.2017 r.

ZZ-2380- 142/17

 informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „uPzp”na „na
zakup  i  dostawę  materiałów  eksploatacyjnych  (tonery,  bębny,  tusze)  oraz  części
i akcesoriów  (zespoły  grzewcze  fusery,  pasy  transmisyjne,  pojemniki  na  zużyte  tonery,
grzałki utrwalające) do sprzętu biurowego i informatycznego”

Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  pytania,  które  wpłynęły  do

Zamawiającego w dniu 24.11.2017 r. wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1:

Zamawiający w formularzu kalkulacji cenowej – załącznik nr 5 do SIWZ, w pozycji 78 wymaga toner cyan

do drukarki LEXMARK C534dn,C524,C532,C522,C530 o symbolu C5240CH i wydajności 5 000 str.  

Do drukarki Lexmark C532,  C522,  C530 nie  pasuje toner  o symbolu C5240CH.  Pasuje jednak toner

o symbolu C5220CS i wydajności 3 000 str. Proszę o rozdzielenie powyższych drukarek lub wskazanie

według którego symbolu należy dokonać wyceny.

Odpowiedź:

W formularzu  kalkulacji  cenowej-  załącznik  nr  5  do  SIWZ,  w pozycji  78 jest  toner  cyan  o  symbolu

C5240CH i wydajności 5000 str. do drukarki Lexmark C534dn,C524,C532,C522,C530. Omyłkowo został

wpisany typ drukarki Lexmark C522,C530. Prawidłowe modele drukarek do wyżej wymienionego tonera

według producenta (strona internetowa https://www.lexmark.com.pl) powinny być w:

poz.78 jest: Lexmark C534dn,C524,C532,C522,C530,

            powinno być: Lexmark C534dn,C524,C532.

Pytanie 2:

Zamawiający w formularzu kalkulacji cenowej – załącznik nr 5 do SIWZ,  w pozycji 79 wymaga toner

magenta do drukarki Lexmark C534dn,C524,C532,C522,C530 o symbolu C5240MH i wydajności 5000

str. Do drukarki Lexmark C532,C522,C530 nie pasuje toner o symbolu C5240MH. Pasuje jednak toner

o symbolu C5220MS i wydajności 3000 str. Proszę o rozdzielenie powyższych drukarek lub wskazanie

według którego symbolu należy dokonać wyceny.

Odpowiedź:

W formularzu kalkulacji cenowej- załącznik nr 5 do SIWZ,  w pozycji 79  jest toner magenta o symbolu

C5240MH i wydajności 5000 str. do drukarki Lexmark C534dn,C524,C532,C522,C530. Omyłkowo został

wpisany typ drukarki Lexmark C522,C530. Prawidłowe modele drukarek do wyżej wymienionego tonera

według producenta (strona internetowa https://www.lexmark.com.pl) powinny być w:

poz.79 jest: Lexmark C534dn,C524,C532,C522,C530, 

powinno być: Lexmark C534dn,C524,C532.



Pytanie 3:

Zamawiający w formularzu kalkulacji  cenowej – załącznik nr 5 do SIWZ,  w pozycji 80 wymaga toner

yellow do drukarki Lexmark C534dn,C524,C532,C522,C530 o symbolu C5240YH i wydajności 5000 str. 

Do  drukarki  Lexmark  C532,C522,C530  nie  pasuje  toner  o  symbolu  C5240YH.  Pasuje  jednak  toner

o symbolu C5220YS i wydajności 3000 str. Proszę o rozdzielenie powyższych drukarek lub wskazanie

według którego symbolu należy dokonać wyceny.

Odpowiedź:

W formularzu kalkulacji  cenowej-  załącznik  nr  5 do SIWZ,  w pozycji  80 jest  toner  yellow o symbolu

C5240YH i wydajności 5000 str. do drukarki Lexmark C534dn,C524,C532,C522,C530. Omyłkowo został

wpisany typ drukarki Lexmark C522,C530. Prawidłowe modele drukarek do wyżej wymienionego tonera

według producenta (strona internetowa https://www.lexmark.com.pl) powinny być w:

poz.80 jest: Lexmark C534dn,C524,C532,C522,C530, 

                         powinno być: Lexmark C534dn,C524,C532.

Pytanie   4  :

Proszę o poprawienie symbolu na prawidłowy w pozycji:

 99. na kx-fa83

81. na C53034X

Odpowiedź:

W formularzu kalkulacji cenowej- załącznik nr 5 do SIWZ,  w pozycji 99 jest toner o symbolu FX-FA83

o wydajności  2500  str.  do  Panasonic  KX-FL 513PD oraz  w pozycji  81 jest  komplet  bębnów BCMY

o symbolu C5303X i wydajności do 80 000 stron (5%) do drukarki Lexmark C534dn, C524, C532, C522,

C530.  Omyłkowo  zostały  wpisane  symbole  wyżej  wymienionych  materiałów  eksploatacyjnych  oraz

wydajność bębnów:

poz.99 jest FX-FA83

             powinno być: KX-FA83;

poz.81 jest C5303X i wydajność 80 000 str. (5%).

            powinno być: C53034X i wydajność 20 000 str. (5%)

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do siwz

oraz formularz kalkulacji cenowej – załącznik nr 5 do siwz. W załączeniu: 

1) zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dnia 24.11.2017.- załącznik nr 4 do siwz

2) zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej z dnia 24.11.2017r. - załącznik nr 5 do siwz

 

Termin składania i otwarcia ofert zmienia się na dzień 29.11.2017r. Godziny składania i otwarcia ofert

nie ulegają zmianie.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.


