
 

Znak: AG.I.272.1.28.2020                                                                           Kielce, dn. 25 listopada 2020 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku  

z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Informujemy, że  materiały eksploatacyjne we wskazanych pozycjach zostały wycofane z produkcji, nie 

są dostępne na rynku i nie zostały zastąpione innymi modelami. Informacje o dostępności widniejące przy 

tym produkcie w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia  

– po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma 

możliwości jego sprowadzenia.  Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika. 

21. HP LaserJet 1100 C4092A 

27. HP LaserJet 2100 / HP LaserJet 2200 C4096A 

31. HP LaserJet 4000 / HP LaserJet 4050 C4127X 

60. 

HP Color LaserJet 2840 

Q3960A 

61. Q3961A 

62. Q3963A 

63. Q3962A 

64. Q3964A 

65. 

HP Color LaserJet 3000 

Q7560A 

66. Q7561A 

67. Q7563A 

68. Q7562A 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż zweryfikował przekazane informacje w sklepie internetowym na podstawie 

którego dokonywał wyceny i informuje że podane poniżej materiały eksploatacyjne faktycznie są 

nieosiągalne pomimo podanej dostępności i zostaną wykreślone z Zamówienia: 

21. HP LaserJet 1100 C4092A 

27. HP LaserJet 2100 / HP LaserJet 2200 C4096A 

31. HP LaserJet 4000 / HP LaserJet 4050 C4127X 

65. 

HP Color LaserJet 3000 

Q7560A 

66. Q7561A 

67. Q7563A 

68. Q7562A 

Natomiast materiały związane z drukarką HP ColorLaserJet 2840 są dostępne do zakupu i pozostaną  

w zamówieniu. 



 
Pytanie 2:  

Z uwagi na to, iż do prawidłowego działania urządzenia potrzebne są 4 bębny (dla każdego koloru 

osobno) (C,M,Y,B) prosimy o informację czy w poniższej pozycji wycenić 1 bęben czy komplet składający 

się z czterech bębnów. 

140. Xerox WorkCentre 7530/7545/7845/7855 013R00662 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wyceny jednej sztuki materiału eksploatacyjnego. 

 

Pytanie 3:  

Z uwagi na to, iż do prawidłowego działania urządzenia potrzebne są 3 kolorowe bębny (dla każdego 

koloru osobno) (C,M,Y) prosimy o informację czy w poniższej pozycji wycenić 1 bęben czy komplet 

składający się z trzech bębnów (C+M+Y). 

146. Konica Minolta BIZHUB C280 A0XV0TD DR311 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wycy jednej sztuki materiału eksploatacyjnego. 

 

Pytanie 4:  

Z uwagi na to, iż poniższe zszywki pakowane są w opakowanie zbiorcze po 3 pudełka w każdym 

opakowaniu, prosimy o informację czy w poniższej pozycji wycenić 1 pudełko zszywek czy opakowanie 

zawierające 3 pudełka zszywek. 

161. Xerox Versalink C7030 008R12941 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze specyfikacją producenta materiału eksploatacyjnego, czyli firmy 

Xerox wydajność wynosi 15000 szt., czyli należy wycenić pudełko zwierające 3 moduły z zszywkami, 

każdy po 5000 szt. 

 

Pytanie 5:  

Z uwagi na to, iż poniższe zszywki pakowane są w opakowanie zbiorcze po 3 pudełka w każdym 

opakowaniu, prosimy o informację czy w poniższej pozycji wycenić 1 pudełko zszywek czy opakowanie 

zawierające 3 pudełka zszywek. 

165. Xerox Versalink B7030 008R12941 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż zgodnie ze specyfikacją producenta materiału eksploatacyjnego, czyli firmy 

Xerox wydajność wynosi 15000 szt., czyli należy wycenić pudełko zwierające 3 moduły z zszywkami, 

każdy po 5000 szt. 

 

Pytanie 6:  

Z uwagi na to, iż do prawidłowego działania urządzenia potrzebne są 4 bębny (dla każdego koloru 

osobno) (C,M,Y,B) prosimy o informację czy w poniższej pozycji wycenić 1 bęben czy komplet składający 

się z czterech bębnów. 



171. Xerox Altalink C8045 013R00662 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wyceny jednej sztuki materiału eksploatacyjnego. 

 

Pytanie 7:  

Z uwagi na to, iż poniższe tonery pakowane są w opakowanie zbiorcze po 2 sztuki, prosimy o informację 

czy w poniższej pozycji wycenić 1 sztukę tonera czy opakowanie zawierające 2 sztuki 

172. Xerox Altalink B8055 006R01683 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze specyfikacją producenta materiału eksploatacyjnego, czyli firmy 

Xerox wydajność materiału wynosi 2 x 44000 stron A4, a zatem należy wycenić pudełko zwierające 2 szt. 

tonerów. 

 

Pytanie 8:  

W formularzu cenowym w pozycji 152 wskazują Państwo kod 113R00673, który dotyczy bębna. 

Natomiast w „załączniku 1b- opis przedmiotu zamówienia – zestawienie materiałów eksploatacyjnych”  

w pozycji 152 wskazany jest symbol 006R01146, który dotyczy kasety z czarnym tonerem. Prosimy  

o weryfikację i jednoznaczne określenie co należy wycenić w pozycji 152.  

152. Xerox WorkCentre 5775 113R00673 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję iż prawidłowym zapisem jest materiał wskazany w formularzu cenowym, czyli 

113R00673 – bęben światłoczuły i taki element należy wycenić. Jednocześnie Zmawiający informuje,  

iż naniesie odpowiednie poprawki w Załączniku 1b - Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie 

materiałów eksploatacyjnych. 

 

Pytanie 9: 

Projekt umowy 

 § 3 ust. 7 

 „Wykonawca będzie w gotowości serwisowej codziennie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach od 08:00 do 15:00 (zgłoszenie przyjęte po godzinie 15:00 będzie traktowane jako zgłoszenie 

przyjęte następnego dnia roboczego po godzinie 08:00)”. 

Prosimy o uszczegółowienie powyższego zapisu projektu umowy i wyjaśnienie w jaki sposób 

Zamawiający będzie z niego korzystał. Jest to istotne w celu prawidłowego skalkulowania wszystkich 

czynników mających wpływ na wysokość oferty. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający tym zapisem reguluje kwestię gotowości Wykonawcy do przyjmowania ewentualnych 

zgłoszeń w kwestii reklamacji dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający wykorzysta ten 

zapis w przypadku składania reklamacji do liczenia terminu reklamacji, która jest kryterium wyboru oferty, 

nie ważne czy reklamacja została złożona telefonicznie czy też drogą elektroniczną. 

 

 

 



Pytanie 10: 

§ 6 ust. 1 

b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 

oraz § 5 ust. 4 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 4 

umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, że sposób wyliczenia wysokości kary umownej  

w przytoczonym punkcie może spowodować, że wysokość kary umownej będzie niewspółmiernie wysoka 

w stosunku do wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

Przykładowo w przypadku opóźnienia dostawy 1 sztuki tuszu o wartości 10 zł brutto z zamówienia 

częściowego (przyjmując szacunkową wartość umowy 200.000 zł brutto), kara umowna wyniosłaby 

400,00 zł, a więc stanowiłaby 40-krotność wartości towaru niedostarczonego w terminie. 

W związku z powyższym, w celu zachowania zasady proporcjonalności i zasady równowagi stron umowy, 

proponujemy zmianę zapisu na następujący: 

„0,2 % wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 11: 

Formularz cenowy 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku oferowania materiałów oryginalnych, pochodzących od 

producenta Urządzenia, w Formularzu Cenowym- zał. 3 do SIWZ w  kolumnie Producent oraz Symbol 

Producenta  wystarczającym będzie wpisanie słowa ORYGINAŁ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż w przypadku oferowania oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, w kolumnie 

producent należy wpisać nazwę producenta urządzenia, natomiast w kolumnie symbol producenta 

można wpisać nazwę ORYGINAŁ lub oryginalne oznaczenie producenta. 

 

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje 

zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 
1. W rozdziale XXI ust. 1 - 3 SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - wprowadza 

się następujące zmiany:  

 

Jest:  

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej przy wejściu głównym do siedziby 

Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, w terminie do 30 listopada 2020 r., do godz. 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana:  

„Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” 



Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2020 r., godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 r., o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 

Powinno być:  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej przy wejściu głównym do siedziby 

Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, w terminie do 4 grudnia 2020 r., do godz. 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana:  

„Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” 

Nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2020 r., godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2020 r., o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania 

i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach.  

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego zmodyfikowany, aktualnie obowiązujący Załącznik nr 1b do SIWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia – zestawienie materiałów eksploatacyjnych oraz Załącznik nr 3 do SIWZ 

– Formularz cenowy. 

 

z up. Dyrektora Generalnego 

Marek Lisowski 

Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego 

 


