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Do Wykonawców
Dotyczy postępowania przetargowego na: „Dostawę tuszy i tonerów wraz z utylizacją oraz
artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy”
Znak sprawy: DZP.26.23/2018
WYJAŚNIENIA SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.
U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień, tym samym
zmieniając treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie pozycji 18 SIWZ tj. do jakiego dokładnie urządzenia HP LJ 400
Pro Zamawiający wymaga materiałów eksploatacyjnych. Na rynku obecnie funkcjonuje kilka urządzeń o
tym oznaczeniu m. in. Hewlett Packard HP LaserJet Pro 400 Color MFP M475dn, Hewlett Packard HP
LaserJet Pro 400 Color Printer M451dn, Hewlett Packard HP LaserJet Pro 400 M401a, Hewlett Packard HP
LaserJet Pro 400 MFP M425dn itd.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w poz. 18 w pakiecie nr 3 materiałów eksploatacyjnych do drukarki Color Laser Jet
400 Pro M476dw.
Pytanie2
Proszę o wyjaśnienie pozycji w formularzu cenowym, pakiet 3:
Poz.9 – Drukarka Brother ML2130, czy Zamawiający miał na myśli Brother HL2130?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 ,poz. 9 wymaga tonera do drukarki Brother HL 2130 i tym samym poprawia
błędnie podaną nazwę modelu drukarki w formularzu cenowym.
Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie pozycji w formularzu cenowym, pakiet 3
Poz. 34 – Lexmark 560 – proszę o dokładne określenie modelu drukarki.
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 ,pozycja 34 wymaga tonera do drukarki Lexmark X560.
Pytanie 4
Proszę o wyjaśnienie pozycji w formularzu cenowym, pakiet 3
Poz. 48 – Taśma do drukarki TLP 2824 – proszę o podanie wymiarów taśmy oraz z jakiego typu: żywiczna,
żywiczno-woskowa?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż poz. 48 dot. taśmy laminowanej do Brother TZE.
W poz. 49 - Zamawiający wymaga taśmy do drukarki termotransferowej TLP 2824 o wymiarach 57mm x
74m, żywiczno-woskowej i tym samym doprecyzowuje zapis w formularzu cenowym.
Pytanie 5
Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie pozycji 49 tj. podanie jaką taśmę do drukarki
termotransferowej TLP 2824 należy wycenić – prosimy konkretnie o podanie wymiarów oraz rodzaju –
czy ma być woskowo-żywiczna czy papierowa itd.
Odpowiedź:
Zamawiający w poz. 49 wymaga taśmy do drukarki termotransferowej TLP 2824 o wymiarach 57mm x
74m, żywiczno-woskowej i tym samym doprecyzowuje zapis w formularzu cenowym.

Pytanie 6
poz 9 / nie ma drukarki Brother ML2130 - proszę o podanie prawidłowego modelu
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 ,poz. 9 wymaga tonera do drukarki Brother HL 2130 i tym samym poprawia
błędnie podaną nazwę modelu drukarki w formularzu cenowym.
Pytanie 7
poz 12 / HP 2620 - ale OJ czy DJ?
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje w pakiecie nr 3 w poz. 12 nazwę modelu drukarki. Prawidłowa nazwa to
HP Desk Jet 2620.
Pytanie 8
poz 18 / proszę o podanie prawidłowego modelu drukarki (całego)
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w poz. 18 w pakiecie nr 3 materiałów eksploatacyjnych do drukarki Color Laser Jet
400 Pro M476dw.
Pytanie 9
poz 49 / jaka ma być taśma: żywiczna, żyw.-wosk., czy woskowa itd.
Odpowiedź:
Zamawiający w poz. 49 wymaga taśmy do drukarki termotransferowej TLP 2824 o wymiarach 57mm x
74m, żywiczno-woskowej i tym samym doprecyzowuje zapis w formularzu cenowym.
Pytanie 10
Dot. pakietu nr 3 - tusze, tonery:
poz. 12 - Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania tuszy do HP DeskJet 2620
(tusze HP 304) czy OfficeJet 2620 (tusze HP 301)?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 12 doprecyzowuje nazwę modelu drukarki. Prawidłowa nazwa to
HP Desk Jet 2620.
Pytanie 11
poz. 31 - Czy Zamawiający miał na myśli urządzenie HP Color LaserJet CP1515N? Do tego urządzenia
stosuje się 4 oddzielne kolory tonerów a Zamawiający dla tego urządzenia wpisał w kolumnie kolor:
czarny i kolor. Czy wymagane jest zaoferowanie po 2 szt. każdego koloru czy też może 6 kompletów (po 3
szt.) tonerów kolorowych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga do drukarki HP LJ 1515 N - 4 kolorów tonerów w ilości:
black- 12 szt,
cyan- 6 szt,
magenta – 6 szt,
yellow- 6 szt,
tym samym modyfikuje zapis w formularzu cenowym w pakiecie nr 3 poz. 31
Pytanie 12
Pakiet 1 poz. 6
Zamawiający wymaga zaoferowania bloczków samoprzylepnych kolorowych 75x75mm a'400 kartek. Czy
zamawiający dopuści bloczki o tych samych parametrach tylko w ilości 450 kartek w bloczku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w bloczki przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 13
Pakiet 1 poz. 19
Zamawiający wymaga zaoferowania dziurkacza dziurkującego od 1 do 25 kartek. Czy zaoferowany
dziurkacz mieszczący się w podanym przedziale, dziurkujący do 20 kartek będzie spełniał Państwa
wymogi?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w/w dziurkacza.
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 poz. 19 w następujący sposób:
Dziurkacz biurowy- metalowa konstrukcja, ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa, pojemnik na
odpady z tworzywa sztucznego, nierysującego podłoża, wskaźnik środka strony, listwa formatowa.
Dziurkuje liczbę kartek w przedziale od 1 do 25 kartek.
Pytanie 14
Pakiet 1 poz. 20
Zamawiający wymaga zaoferowania dziurkacza dziurkującego od 1 do 50 kartek. Czy zaoferowany
dziurkacz mieszczący się w podanym przedziale, dziurkujący do 40 kartek będzie spełniał Państwa
wymogi? Dziurkacz o parametrach wskazanych przez Zamawiającego (dziurkujący do 50 kartek) nie
istnieje na rynku polskim. Jedynym produktem zamiennym może być tu dziurkacz dziurkujący od 1 do 65
kartek.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dziurkacz dziurkujący od 1 do 65 kartek.
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 poz. 20 w następujący sposób:
Dziurkacz biurowy- metalowa podstawa i ramię, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego,
nierysującego podłoża, wskaźnik środka strony, listwa formatowa. Dziurkuje liczbę kartek w
przedziale od 1 do 65 kartek.
Pytanie 15
Pakiet 1 poz. 16
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemnika zamkniętego czy otwartego ściętego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że poz. 16 dotyczy długopisu.
Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 116 wymaga zaoferowania pojemnika kartonowego na dokumenty
otwartego ściętego i tym samym doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym.
Pytanie 16
Pakiet 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuszcza płyty CD do nadruku atramentowego białe w opakowaniu a'100 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w płyty z odpowiedni przeliczeniem liczby opakowań. Wykonawca
zobowiązany będzie do wyceny 518 opakowań.
Pytanie 17
Prosimy o podanie pełnej nazwy i numeru urządzenia pozycji 12 z pakietu nr 3
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 12 doprecyzowuje nazwę modelu drukarki. Prawidłowa nazwa to
HP Desk Jet 2620.
Pytanie 18
Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji. 9 podaje zapis Drukarka Brother ML2130 według specyfikacji
producenta Sprzętu marki Brother nie występuje takie urządzenie.
Wnioskujemy o doprecyzowanie i zmianę właściwego modelu Drukarki Brother w pozycji 9.
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 ,pozycja 9 wymaga tonera do drukarki Brother HL 2130 i tym samym
modyfikuje omyłkę pisarską w formularzu cenowym.

Pytanie 19
Proszę o uściślenie pozycji nr 12-pakiet nr 3.
Drukarka HP 2620 – czy to jest Desk Jet 2620, czy Office jet 2620 ?
Do powyższych modeli stosowane są różne tusze.
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 12 doprecyzowuje nazwę modelu drukarki. Prawidłowa nazwa to
HP Desk Jet 2620.

Pytanie 20
Proszę o uściślenie pozycji nr 31-pakiet nr 3.
Drukarka LJ 1515- czy chodzi drukarkę laserową, jeżeli tak, to powinny być uwzględnione 4 kolory
tonerów?
Czy chodzi o drukarkę atramentową DJ 1515 gdzie występują tylko 2 tusze, czarny i kolor?
Uniemożliwia to właściwą wycenę.
Do powyższych modeli stosowane są różne tusze i tonery.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga do drukarki HP LJ 1515 N - 4 kolorów tonerów w ilości:
black- 12 szt,
cyan- 6 szt,
magenta – 6 szt,
yellow- 6 szt,
tym samym modyfikuje zapis w formularzu cenowym w pakiecie nr 3 poz. 31
Pytanie 21
Proszę o wyjaśnienie w pakiecie tusze tonery pozycji 12 - hp 2620 czy jest to drukarka Hp Desk Jet 2620
czy też Office Jet 2620 - do jednej drukarki pasują tusze Hp304 a do drugiej hp301
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 12 doprecyzowuje nazwę modelu drukarki. Prawidłowa nazwa to
HP Desk Jet 2620.
Pytanie 22
Pakiet nr 1
Poz. 19 – opisany przez Zamawiającego dziurkacz „Dziurkacz biurowy - metalowa podstawa, uchwyt z
tworzywa sztucznego z metalowa obwódką , ogranicznik formatu, dziurkuje liczbę kartek w przedziale <125> kartek” – posiada w swoim opisie wymóg posiadania uchwytu z tworzywa sztucznego z metalową
obwódką charakterystyczny dla nieaktualnego już wzornictwa marki Leitz, konkretnie dziurkacza Leitz
5005, który zmienił swój wygląd. W związku z powyższym proszę usunąć z opisu „uchwyt z tworzywa
sztucznego z metalową obwódkę” (w chwili obecnej jest to metalowy uchwyt bez obwódki co można
potwierdzić dzwoniąc do źródła tel: 228743954)
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 poz. 19 w następujący sposób:
Dziurkacz biurowy- metalowa konstrukcja, ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa, pojemnik na
odpady z tworzywa sztucznego, nierysującego podłoża, wskaźnik środka strony, listwa formatowa.
Dziurkuje liczbę kartek w przedziale od 1 do 25 kartek.
Pytanie 23
Poz. 20 – nie ma na rynku dziurkacza dziurkującego 2-50kartek opisanego przez Zamawiającego, tym
samym nie ma możliwości złożenia chociażby jednej ważnej oferty. Proszę Zamawiającego ażeby
zweryfikował tę informację bezpośrednio u producentów/dystrybutorów dziurkaczy które przypadkowo
wyrzuca wyszukiwarka a nie czerpał informację z błędnych danych podawanych na przypadkowych
stronach internetowych. Proszę w końcu zmienić opis na prawidłowy. Obecny opis to „Dziurkacz biurowy metalowa podstawa, uchwyt z tworzywa sztucznego z metalowa obwódką , ogranicznik formatu, dziurkuje
liczbę kartek w przedziale <1-50> kartek”. Po pierwsze dziurkacz na metalowej podstawie z uchwytem z
tworzywa sztucznego z metalową obwódką to produkt charakterystyczny dla marki Leitz, tylko Leitz
posiadał w swojej dawnej ofercie dziurkacze z metalowymi obwódkami i to w starym wzornictwie (w
obecnym wzornictwie dziurkacz nie posiada obwódki). Po drugie dziurkacze ze wspomnianą metalową
obwódką dziurkowały odpowiednio dla modelu 10, 16 i 25 kartek a więc żaden z nich nie dziurkował w

przedziale 2-50kartek. Proszę zatem o zmianę opisu na: „Dziurkacz biurowy - metalowa podstawa i
uchwyt/ramię , ogranicznik formatu, dziurkuje liczbę kartek w przedziale <1-65> kartek” lub inny ale taki
który będzie odpowiadał produktowi występującymi w sprzedaży. Biorąc pod uwagę powyższe jeżeli
Zamawiający nie zmieni opisu naraża postępowanie na kolejne unieważnienie, a jeżeli Zamawiający jest
innego zdania i posiada sprawdzoną u źródła wiedzę na temat dostępności opisanego przez siebie
dziurkacz, proszę o wskazanie jego typu.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 poz. 20 w następujący sposób:
Dziurkacz biurowy- metalowa podstawa i ramię, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego,
nierysującego podłoża, wskaźnik środka strony, listwa formatowa. Dziurkuje liczbę kartek w
przedziale od 1 do 65 kartek.
Pytanie 24
Poz. 125 – proszę zmienić w opisie na „z zewnętrznej i wewnętrznej strony pokrytej PP tylko wówczas
będzie można zaoferować produkt zgodny z opisem ponieważ segregatory z kartonu o grubości 1,9-2mm
pokryte są obustronnie folią PP.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 w poz.125 w następujący sposób:
Segregator dwuringowy. Wykonany z kartonu o grubości 1,9- 2 mm. Z zewnętrznej strony pokryty folią PP,
od wewnątrz papierem lub folią PP, A5, szer. grzbietu w przedziale 4-4,5 cm, różne kolory, w kpl
z wymienną etykietą.
Pytanie 25
Poz. 101 – proszę zmienić wymiar papieru na 105x126 ponieważ wg. pozyskanych informacji od
producenta papier prążkowany jest w arkuszach o wymiarach 105x126cm
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje oczywistą omyłkę pisarską w pakiecie nr 1 w poz. 101.
Zamawiający wymaga papieru brązowego, pakowego, prążkowanego o wymiarach 105 x 126 cm.
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