
 

 

 

 

 

Postępowanie WCH.2420.20.2017.HS    Wrocław, 3 października 2017 r. 

 

           

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

 

 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 9 załącznik nr 1 do SIWZ 

W w/w pozycji Zamawiający wymaga tuszu kolorowego do drukarki Canon Pixma MX 925 o 

wydajności nie mniejszej niż 1000 stron, natomiast prawidłowa wydajność produktu do tej drukarki 

wynosi 695 stron. 

Odpowiedź: 

Tak, wydajność tuszu kolorowego dla drukarki Canon Pixma MX 925 powinna wynosić nie mniej niż 

695 stron 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 14 załącznik nr 1 do SIWZ 

Zamawiający wymaga czarnego tonera do drukarki HP Color LaserJet CP 1025nw posiadającego 

wydajność 2200 stron oraz  1400 stron w przypadku kolorowych tonerów.  

Prawidłowe wydajności tonerów dla tej drukarki wynoszą: 

CE310A- 1200 stron 

CE311A- 1000 stron 

CE312A- 1000 stron 

CE313A- 1000 stron  

Prosimy o poprawienie wydajności w tej pozycji.  

Odpowiedź: 

Tak, prawidłowa minimalna wydajność dla tonerów do drukarki HP Color Laser CP 1025nw powinna 

wynosić odpowiednio: 

Toner czarny – 1200 str 

Tonery kolorowe – 1000 str 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 19 załącznik nr 1 do SIWZ 

W w/w pozycji Zamawiający wymaga tonera  czarnego do HP Color LJ Pro M452 o wydajności 2800 

stron,  do drukarki tej są przeznaczone toner CF410A o wydajności 2300 stron A4 oraz maksymalnej 

wydajności CF410X  na 6500 stron.  

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie który toner należy wycenić? 

 

Odpowiedź: 

Proszę wycenić toner czarny do drukarki HP Color LJ Pro M452 o wydajności ni e mniejszej niż 2300 

stron 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 21 załącznik nr 1 do SIWZ 

W powyższej pozycji prosimy o jednoznaczne podanie pełnego symbolu drukarki do jakiej 

Zamawiający będzie zamawiał tusze, ponieważ urządzenie HP DeskJet 515 nie istnieje.  

Odpowiedź: 

Prawidłowy symbol drukarki to – HP DeskJet 5150 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 32,36,37,49 załącznik nr 1 do SIWZ 

W powyższych pozycjach prosimy o doprecyzowanie typu- podanie pełnych symboli drukarek lub 

podanie materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do nich, ponieważ podane przez 

Zamawiającego drukarki  nie istnieją.  

 

Odpowiedź: 

Dla poz. 32 – toner do drukarki HP Laser Jet 1020 

Dla poz. 36 – toner do drukarki HP Laser Jet 1300 



Dla poz. 37 – toner do drukarki HP Laser Jet 1320 

Dla poz. 49 – toner do drukarki HP Laser Jet 1606dn 

 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 40 i 41 załącznik nr 1 do SIWZ 

W w/w pozycjach do drukarki HP LJ  5L oraz HP LJ 6L kompatybilny jest toner o symbolu C3906A 

posiadający wydajność 2500 stron, a nie jak podał Zamawiający 3000 stron. 

Odpowiedź: 

Tak, prawidłowa minimalna wydajność dla tonerów HP LJ 5L oraz HP LJ 6L powinna wynosić 2500 

str 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 53 załącznik nr 1 do SIWZ 

 

W w/w pozycji Zamawiający wymaga tonera  czarnego do HP LJ PRO MFP 125A o wydajności1600 

stron,  do drukarki tej są przeznaczone tonery CF283A o wydajności 1500 stron A4 oraz  CF283X  na 

2200 stron.  

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie który toner należy wycenić? 

Odpowiedź: 

Proszę wycenić toner o minimalnej wydajności 1500 str 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 57 załącznik nr 1 do SIWZ 

W w/w pozycji Zamawiający wymaga tonera  czarnego do HP LJ PRO M402 o wydajności 6900 stron,  

do drukarki tej są przeznaczone tonery  CF226A o wydajności 3100 stron A4 oraz  CF226X  na 9000 

stron.  

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie który toner należy wycenić? 

 

Odpowiedź: 

Proszę wycenić toner o wydajności 9000str 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 62 załącznik nr 1 do SIWZ 

W powyższej pozycji Zamawiający wymaga tuszu  czarnego do HP Officejet Pro 8100 o wydajności 

1200stron, do drukarki tej przeznaczony jest tusz CN049AE  o wydajności 1000 stron. 

Odpowiedź: 

Proszę wycenić tusz czarny o wydajności 1000str 

 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 63 załącznik nr 1 do SIWZ 

W w/w pozycji Zamawiający błędnie wpisał  w kolumnie tonery „ rodzaj i ilość materiałów 

eksploatacyjnych” ilości, ponieważ do urządzenia HP Pagewide Pro 477dw przeznaczone są tusze, a 

nie tonery 

Odpowiedź: 

Tak, w pozycji 63 ilość materiałów eksploatacyjnych została błędnie wpisana w kolumnę tonery, 

należy wycenić tusze przeznaczone do tej drukarki. 

Pytanie  – dotyczy poz. Nr 77 załącznik nr 1 do SIWZ 

W w/w pozycji Zamawiający wymaga tonera do drukarki Xeroxs Phaser 3140 o wydajności nie 

mniejszej niż 3000 stron, natomiast prawidłowa wydajność produktu do tej drukarki wynosi 2500 

stron. 

 

Odpowiedź: 

Proszę wycenić toner o wydajności 2500 str. 
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