
 

 
 
 
 
Postępowanie WCH.2420.20.2017.HS    Wrocław, 9 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 24 załącznik nr 1 do SIWZ 
HP Desk Jet 840c/cz.2800str/k.2300str – artykuł nie występuje w podanej przez Państwa 
wydajności. Proszę o wprowadzenie zmian do formularza cenowego 
Odpowiedź: 
W formularzu cenowym, wydajność dla tej pozycji została określona, cz.600str i k.43str powinno być 
cz. 495str,  430str, proszę więc wycenić tę pozycję dla wydajności: cz. 495str, k. 430 str. 
 
Pytanie  – dotyczy poz. Nr 42 załącznik nr 1 do SIWZ 
HP Laser Jet 5P/4000str – artykuł wycofany z produkcji, niedostępny w oficjalnym kanale 
dystrybucyjnym 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla pozycję poprzez modyfikację Załącznika nr 1 do SIWZ 
 
Pytanie  – dotyczy poz. Nr 52 załącznik nr 1 do SIWZ 
HP Laser Jet P 3015/cz.6000str– artykuł nie występuje w podanej przez Państwa wydajności. 
Proszę o wprowadzenie zmian do formularza cenowego. 
Odpowiedź: 
Według wiedzy Zamawiającego, produkt ten występuje w podanej wydajności (źródło: 
https://sklephp.pl/tusze-tonery/hp-55a-oryginalny-wklad-z-czarnym-tonerem-laserjet) 
 
Pytanie  – dotyczy poz. Nr 64 załącznik nr 1 do SIWZ 
Epson Aculaser M 2300/3500 str– artykuł nie występuje w podanej przez Państwa wydajności. 
Proszę o wprowadzenie zmian do formularza cenowego. 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić tą pozycję dla wydajności 3000str 
 
Pytanie  – dotyczy poz. Nr 69 załącznik nr 1 do SIWZ 
OKI C 330/ cz. 1500 str/k.2000str– artykuł nie występuje w podanej przez Państwa wydajności. 
Proszę o wprowadzenie zmian do formularza cenowego. 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić tą pozycję : cz.3500 str/ k.2000str 
 
Pytanie  – dotyczy poz. Nr 72 załącznik nr 1 do SIWZ 
OKI C 3200/cz.3000str/k.1500str – artykuł wycofany z produkcji, niedostępny w oficjalnym kanale 
dystrybucyjnym 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla pozycję poprzez modyfikację Załącznika nr 1 do SIWZ 
 
 
 



 
 
Pytanie 

21 HP Desk Jet 515                      
 /cz.19 ml/k.17 ml     1 1 

Nie ma urządzenia HP o podanym numerze proszę o weryfikacje numeru urządzenia lub podanie 
symboli wzorcowych materiałów eksploatacyjnych. 
Odpowiedź: 
Proszę o wycenę tuszu dla drukarki HP Desk Jet 5150 
 
Pytanie 

32 
HP Laser Jet 10 /2000str 2       

Nie ma urządzenia HP o podanym numerze proszę o weryfikacje numeru urządzenia lub podanie 
symboli wzorcowych materiałów eksploatacyjnych. 
Odpowiedź: 
Proszę o wycenę tuszu dla drukarki HP Laser Jet 1020 
 
Pytanie 

36 
HP Laser Jet 130 /4000 str 3       

Nie ma urządzenia HP o podanym numerze proszę o weryfikacje numeru urządzenia lub podanie 
symboli wzorcowych materiałów eksploatacyjnych. 
Odpowiedź: 
Proszę o wycenę tuszu dla drukarki HP Laser Jet 1300 
 
Pytanie 

37 
HP Laser Jet 13  /6000 str 7       

Nie ma urządzenia HP o podanym numerze proszę o weryfikacje numeru urządzenia lub podanie 
symboli wzorcowych materiałów eksploatacyjnych. 
Odpowiedź: 
Proszę o wycenę tuszu dla drukarki HP Laser Jet 1320 
 
Pytanie 

49 
HP Laser Jet P 16  /2000str 2       

Nie ma urządzenia HP o podanym numerze proszę o weryfikacje numeru urządzenia lub podanie 
symboli wzorcowych materiałów eksploatacyjnych. 
Odpowiedź: 
Proszę o wycenę tuszu dla drukarki HP Laser Jet 1606dn 
 
Pytanie 

57 HP Laser Jet ProM 402    
/6900 str 11       

W podanym urządzeniu pracują tonery o wydajności 3100 str. lub 9000 str. proszę o weryfikacje 
wymaganej wydajności. 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić toner o wydajności 9000str 
 
Pytanie 
Dotyczy poz. Nr 23 załącznika nr 1 do SIWZ 



W w/w pozycji Zamawiający wymaga tuszu kolorowego do drukarki HP Desk Jet 710C o wydajności 
nie mniejszej niż 690 stron, natomiast prawidłowa wydajność tuszu do tej drukarki wynosi 620 stron 
(informacja z oficjalnej strony producenta HP). Prosimy o poprawienie. 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić tą pozycję dla min. 620 stron 
 
Pytanie 
Dotyczy poz. Nr 24 załącznika nr 1 do SIWZ 
Zamawiający wymaga czarnego tuszu do drukarki HP Desk Jet 840C posiadającego wydajność 600 
stron oraz 43 strony w przypadku kolorowego tuszu. 
Prawidłowe wydajności tuszy (informacja z oficjalnej strony producenta HP): 
C6615DE – 500 stron 
C6625A – 480 stron 
Prosimy o poprawienie wydajności w tej pozycji. 
Odpowiedź: 
proszę więc wycenić tę pozycję dla wydajności min.: cz. 495str, k. 430 str.  
 
Pytanie 
Dotyczy poz. Nr 64 załącznika nr 1 do SIWZ 
W w/w pozycji Zamawiający wymaga czarnego tonera do drukarki Epson Aculaser M2300 o 
wydajności nie mniejszej niż 3500 stron, natomiast prawidłowa wydajność tonera do tej drukarki 
wynosi 3000 stron. Prosimy o poprawienie. 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić tą pozycję dla wydajności 3000str 
 

 
Pytanie 
Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ 
uwzgledniający odpowiedzi i zmiany z dnia 03.10.2017 r. czy Wykonawcy powinni samodzielnie 
nanieść zmiany? 
Odpowiedź: 
tak, w związku z modyfikacją SIWZ, poprawiony załącznik zostanie udostępniony na stronie 
Zamawiającego 
 
Pytanie 
W związku z poniższym zapisem w SIWZ, punkt 2 opis przedmiotu zamówienia: 

„Materiały eksploatacyjne powinny być oryginalnymi materiałami, czyli pochodzącymi od producenta 
danego sprzętu drukującego. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały posiadały certyfikat 
CE (w przypadku gdy dostarczane materiały zawierają układy elektroniczne i podlegają pod 
dyrektywę EMC). Oferowany asortyment musi być wytwarzany zgodnie z normą zarządzania 
środowiskiem ISO 14001. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie dokumentu w j. angielskim. 
Jeżeli Wykonawca nie jest producentem oferowanych materiałów, zobowiązany jest dostarczyć 
stosowny dokument wystawiony dla producenta materiałów.” 
Uprzejmie informujemy, że materiały oryginalne, tj. wyprodukowane przez producentów urządzeń, 
do których są przeznaczone, stanowią swoisty wzór i punkt odniesienia dla innych, zastępczych 
materiałów eksploatacyjnych i powinny być traktowane jako dyktujące zasadnicze wymagania, które 
to powinny spełniać produkty zamienne.  
Materiały oryginalne z zasady spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, gdyż zostały 
zaprojektowane do bezawaryjnego współdziałania z urządzeniami przez samych producentów tych 
urządzeń, np. HP, OKI, Samsung itd. Nie ma więc potrzeby żądania dostarczenia dokumentów na 
potwierdzenie spełnienia określonej normy. 
Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o potwierdzenie, że powyższy wymóg dotyczy tylko materiałów 
równoważnych. 
Odpowiedź: 



Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, wymóg dotyczy wszystkich 
zaoferowanych materiałów. 
 
 
 
W związku z modyfikacją SIWZ informujemy o zmianie terminu składnia ofert na dzień 13 
października 2017r do godz. 11.00. Termin otwarcia ofert w dniu 13 października o godz. 12.00 
   
 
 
 
 

 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

 
dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 

 
 


