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Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest SUKCESYWNA DOSTAWA 
MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ 
URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, DRUKAREK I FAKSÓW, znak sprawy: DSO.271.3.23.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami 
oraz informacje na temat dokonanych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp:

Pytanie nr 1
Informujemy, że nie jest możliwe prawidłowe wypełnienie załącznika nr 2b do SIWZ.
W tabeli w części II podane są błędne - zbyt wysokie wydajności minimalne materiałów 
eksploatacyjnych. Wymienione urządzenia hp są małych gabarytów i fizycznie nie ma możliwości 
zmieszczenia tam tonerów dających 22 000 i 15 000 wydruków - tak duże tonery dla tych maszyn 
nie istnieją.
Prosimy o skorygowanie ww tabeli.

Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 2B do SIWZ. 
Zmianie ulega w zakresie Części II - drukarki i skanery, w modelu urządzenia - HP Color LaserJet 
M451dn, wydajność  tonerów: Toner Black,Toner Magneta,Toner Cyan, Toner Yellow. 
W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 2B do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień 
i zmian SIWZ przy przygotowywaniu składanych ofert, a wprowadzone zmiany dokonane na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowią integralną część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia 
i zmiany treści SIWZ skutkują koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na 
sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający przedłuża termin ich składania do dnia 
17 grudnia 2019 r. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu. Godzina i miejsce składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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