Warszawa, dnia 29.10.2020 r.
DZP-361-895-107/2020
Do wszystkich pobierających SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2020 na: „Dostawę materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla Wydziału Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych UW”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy zapytania. Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
Pytanie 1
Poz. 7
Zamawiający nie wskazał wydajności dla tej pozycji. Prosimy o weryfikację i poprawienie formularza
cenowego.
Odpowiedź
Zamawiający uznaje pytanie za bezzasadne. Zarówno OPZ, SIWZ jak i formularz cenowy
edytowalny zawiera wszystkie dane niezbędne do przedstawienia oferty.

Pytanie 2
Poz. 8
Zamawiający nie podał, ile sztuk wymaga. Jest to istotne z uwagi na wyliczenie ceny oferty. Prosimy
o weryfikację i poprawienie formularza cenowego.
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Odpowiedź
Zamawiający uznaje pytanie za bezzasadne. Zarówno OPZ, SIWZ jak i formularz cenowy
edytowalny zawiera wszystkie dane niezbędne do przedstawienia oferty.
Pytanie 3
Poz. 14,15
wg informacji pochodzącej od producenta wydajność dla oryginalnego tonera wynosi 10 000 str.
Proszę o weryfikację i poprawienie wymaganej minimalnej wydajności w formularzu cenowym.
Odpowiedź
Odnośnie pozycji 14 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia

wydajność

materiału eksploatacyjnego na 10 000 stron.
Odnośnie pozycji 15 Zamawiający uznaje pytanie za bezzasadne. Zarówno OPZ, SIWZ jak i
formularz cenowy edytowalny zawiera zapis, o który wnosi Wykonawca.

Pytanie nr 4
Poz. 42
wg informacji pochodzącej od producenta wydajność dla oryginalnego tonera wynosi 30 200 str.
Proszę o weryfikację i poprawienie wymaganej minimalnej wydajności w formularzu cenowym.
Odpowiedź
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia wydajność materiału eksploatacyjnego
na 30 200 stron.

Pytanie nr 5
Poz. 45,46
We wskazanych pozycjach sam producent oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie określa
wydajności w ilości stron dla wskazanych tuszy. Producent wskazuje jedynie pojemość w ml
poszczególnych tuszy. We wskazanych pozycjach różne jednostki testujące podają różne wydajności.
W związku z powyższym trudno jednoznacznie określić, jaka jest wydajność wskazanych tuszy w
przeliczeniu na strony, jeżeli sam producent nie określa. Prosimy o zmianę formularza cenowego
poprzez wykreślenie we wskazanych pozycjach wydajności podanej w ilości stron.
Odpowiedź
Zamawiający uznaje pytanie za bezzasadne. Dane zamieszczone na stronie internetowej
producenta przedstawiają wydajność wyrażoną liczbą drukowanych stron.
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Pytanie nr 6
Poz. 71,72
Prosimy o wskazanie dokładnego modelu urządzenia, do którego mamy wycenić tonery. Jest to
niezbędne do prawidłowej wyceny oferty. Zamawiający nie wskazał numeru urządzenia, dlatego
wykonawcy nie będą w stanie wycenić prawidłowych produktów we wskazanych pozycjach.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje model urządzenia - HP Deskjet Ink Advantage 4640 All In One
Pytanie nr 7
Poz. 111
Informujemy, że materiał eksploatacyjny we wskazanej pozycji został wycofany z produkcji, nie jest
dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy
tym produkcie w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia
– po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma
możliwości jego sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji 111.
Odpowiedź
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wykreśla pozycję 111.
Pytanie nr 8
Poz. 133
wg informacji pochodzącej od producenta wydajność dla oryginalnego tonera wynosi 2 000 str. Proszę
o weryfikację i poprawienie wymaganej minimalnej wydajności w formularzu cenowym.
Odpowiedź
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia wydajność materiału eksploatacyjnego
na 2 000 stron.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzone zmiany w formularzu cenowym skutkują
odpowiednio zmianą Załącznika Nr 1„Opis przedmiotu zamówienia”
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W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony Formularz nr 1 - Formularz cenowy oraz
Załącznik Nr 1„Opis przedmiotu zamówienia”.

Z poważaniem
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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