
Szczecin, dnia 18.06.2018 r.

ZZ-2380-75/18

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 „zakup i

dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze

fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego:.

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

wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.06.2018r. wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją siwz oraz załączników

nr 4 i 5.4 do siwz:

Pytanie nr   1  

1. Witam,

proszę o poprawienie z zad 4:

• poz 16 - do tej drukarki producent przewidział toner ce285a o wydajności 1600 str. 

http://www8.hp.com/pl/pl/products/oas/product-detail.html?oid=4080236

• poz 21 - do tej drukarki producent przewidział toner ce278a o wydajności 2100 str. 

http://www8.hp.com/pl/pl/products/oas/product-detail.html?oid=4080497

• poz 22 - prawidłowy symvol to q2610a  http://www8.hp.com/pl/pl/products/oas/product-detail.html?

oid=297356

Odpowiedź:

Dla  pozycji  16  oraz  21  Zamawiający  zmienił  zapisy  siwz  przy  odpowiedziach  do  poprzednich  pytań  (z

dn.15.06.2018r.).

Zamawiający  poprawia  (jako  oczywistą  pomyłkę  pisarską)  zapis  siwz  dla  poz.  22  części  IV  (w  opisie

przedmiotu zamówienia dla części IV (zadania nr 4) – załącznik nr 4 do siwz oraz w formularzu kalkulacji

cenowej dla części IV – załącznik nr 5.4 do siwz) w następującym zakresie:

jest:

Wykaz materiałów eksploatacyjnych – Zadanie nr 4

lp
.

Kod pro-
duktu za-
lecany pr-
zez produ-

centa

Model drukarki
Rodzaj
mate-
riału

Minimal-
na wyda-

jność
ILOŚĆ

22 Q2610 HP LJ 2300 toner
6000 str.

(5%)
10

zmienia się na :

Wykaz materiałów eksploatacyjnych – Zadanie nr 4

lp
.

Kod pro-
duktu za-
lecany pr-
zez produ-

centa

Model drukarki
Rodzaj
mate-
riału

Minimal-
na wyda-

jność
ILOŚĆ

22 Q2610A HP LJ 2300 toner
6000 str.

(5%)
10

1



W załączeniu  zmodyfikowany  opis  przedmiotu  zamówienia  –  załącznik  nr  4  do  siwz  i zmodyfikowany

formularz kalkulacji cenowej dla części IV – załącznik nr 5.4 do siwz.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. pozostaje dzień 22.06.2018r. 

W załączeniu zmodyfikowany opie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do siwz i zmodyfikowany

formularz kalkulacji cenowej dla części IV – załącznik nr 5.4 do siwz.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.

2


