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Warszawa, dnia 26.05.2022 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowania na dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do 

sprzętu informatycznego, numer D/79/2022 

 
 Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu 

na dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu 

informatycznego, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

następującej treści: 

 

WNIOSEK NR 1 

Pytanie nr 1 

Dzień dobry, 

Uwagi w zakresie formularza cenowego; 

Zadanie 1: 

50 Bęben CMYK do drukarki Kyocera Ecosys P7040cdn - bęben posiada wydajność 300 000 

stron, nie jak podał zamawiający w OPZ 3 000 000 stron 

ZADANIE NR 2: 

Zamawiający wymaga wyceny tonerów 

19 Toner czarny do drukarki OKI C610N 

20 Toner cyan do drukarki OKI C610N 

21 Toner magenta do drukarki OKI C610N 

22 Toner yellow do drukarki OKI C610N 

Natomiast wydajności w OPZ wskazują 20000 stron czyli na bęben, gdyż tonery maja 

wydajność 8000 stron black, 6000 stron cyjan, magenta, yellow. Proszę o sprostowanie jaki 

produkt należy wycenić. 

Dodatkowo wskazujemy iż pozycje z formularza cenowego : 
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Zadanie 1: 

24 Tusz kolor do drukarki HP DJ 1220C 

44 Toner cyan do HP LJ CP3505DN 

45 Toner czarny do HP LJ CP3505DN 

56 Toner czarny do drukarki Samsung ML-2851ND 

Zadanie 2: 

1 Toner czarny do drukarki REX ROTARY C7528N 

2 Toner cyan do drukarki REX ROTARY C7528N 

3 Toner magenta do drukarki REX ROTARY C7528N 

4 Toner yellow do drukarki REX ROTARY C7528N 

19 Toner czarny do drukarki OKI C610N 

20 Toner cyan do drukarki OKI C610N 

21 Toner magenta do drukarki OKI C610N 

22 Toner yellow do drukarki OKI C610N 

24 Toner czarny do urządzenia Kyocera TASKalfa 820 

Nie są produktami z bieżącej produkcji, producenci urządzeń wycofali ww. produkty z 

produkcji. W związku z powyższym wnioskujemy o wycofanie zapisu "materiały z bieżącej 

produkcji" w zakresie ww. materiałów eksploatacyjnych. Pozostawiając zapis bez zmiany 

oczywistym jest, iż Zamawiający zmuszony będzie unieważnić postępowanie ze względu na 

wadę niemożliwą do usunięcia lub w przypadku pozostawienia ww. zapisu zamawiający 

otrzyma produkty niespełniające zapisy umowy. 

Odpowiedź:  

W odniesieniu do 50 Bębna CMYK do drukarki Kyocera Ecosys P7040cdn w zakresie zadania 

nr 1 Zamawiający dokona stosownej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.  

W zakresie zadania nr 2 Zamawiający dokonał stosownej zmiany w dniu 25.05.2022 r., 

zamieszczając na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ.  

W odniesieniu do wskazanych pozycji formularza ofertowego w zakresie zadania nr 1 i 2 

Zamawiajacy dokona stosownej zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 
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Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonał stosownych zmian 

treści SWZ.  

 

 

        KOMENDANT  

      /-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI  


