
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.010.2021.DP   Warszawa, dnia 21 lipca 2021 r.            

 
 
 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. „Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń 
wielofunkcyjnych”. 

 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), tj.: 

 

Pytanie 9: 
 
Niniejszym pismem zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska i naniesienie poprawek w Załączniku nr 2 do SWZ – 
formularzu cenowym: 
 
Poz. 17 Zamawiający wymaga: Zestaw bębnów 4 szt w opakowaniu i wskazuje symbol C734X20G – ten symbol jest 
oznaczeniem pojedyńczego bębna. Zestaw 4 szt ma symbol C734X24G. Prosimy o zmianę zapisów. 
 
Poz. 59 Zamawiający wymaga wkład HP 973X i wskazuje symbol LOS07, HP nie a wkładu o takim symbolu, poprawny 
symbol to L0S07, prosimy o zmianę zapisów. 
 
Poz. 64,65,66 Zamawiający wymaga wkładów HP o symbolach odpowiednio CN626AE, CN627AE, CN628AE i wskazuje 
wkład HP 970XL. Wkłady kolorowe o wskazanych symbolach nie mają takich oznaczeń. Poprawne oznaczenie tych 
wkładów kolorowych to HP 971XL. Prosimy o zmianę zapisów. 
 
Poz. 81. Zamawiający wymaga tonera do OKI , Toner ES7470/80 (15K) 45396216, wydajność 11 500 stron. W tym 
zapisie wskazane są dwie wydajności (15K) czyli 15 000 kopii  i wydajność 11 500 stron. Poprawna wydajność to 15.000 
str. Prosimy o ujednolicenie zapisów. 
 
Poz. 83,84,85,86 Zamawiający wymaga bębnów do urządzenia Konica Minolta Bizhub C3350 i wskazuje wydajność 
60.000 str. 
 
Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta w innych modelach urządzenia Konica Minolta wskazane bębny 
wystarczają na 60 000 stron, natomiast w modelu Konica Minolta C3350 ich wydajność to 50 000 stron. Prosimy o zmianę 
zapisów. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza 
zmieniony Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy. 

 

II. W celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania ofert Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Pzp    

dokonuje zmiany treści SWZ. Wyznaczony do dnia 22 lipca 2021 r., do godz. 09:00 termin składania ofert ulega zmianie. 

Nowy termin składania ofert wyznacza się do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 09:00. 

Zmiana w SWZ. 

1. Zmienia się postanowienie punktu XX. SWZ pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT””, strona 11, ppkt 2: 

z: 

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 22 lipca 2021 r., do godz. 9:00.”  

na:  

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 26 lipca 2021 r., do godz. 9:00.” 

2. Zmienia się postanowienie punktu XVI. SWZ pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, strona 8, ppkt 1: 

z: 

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20 sierpnia 2021 r. (30 dni licząc włącznie od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert)”. 

na:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24 sierpnia 2021 r. (30 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

 

III. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresach opisanych w 

niniejszej informacji. 

IV. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

       

 Dyrektor Generalny 

         Najwyższej Izby Kontroli 

 

                /-/ Janina Bielak 


