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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZACYCH W POSTĘPOWANIU 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 

22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 

dla Wojskowego Instytutu Łączności” – oznaczenie sprawy ZP-29-19-WIŁ, wpłynęły zapytania  

od Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1:  

Część I tusze 

Poz. 33 Informujemy, że  materiał eksploatacyjny we wskazanej pozycji  został wycofany z produkcji, 

nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. 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.   

Aktualnie na rynku dostępny jest produkt o kodzie C4906A no 940XL o wydajności 2200 stron. 

Prosimy o weryfikację oraz zmianę załącznika. 

 

33 Tusz C 4902AE czarny No 940 XL 

Odpowiedź:  

Zamawiający zastępuje w Załączniku nr 3 produkt TUSZ C 4902AE czarny No 940 XL na produkt  

o kodzie C 4906A No 940 XL o wydajności 2200 stron. 

  

Pytanie nr 2: 

Część II tonery 

Poz. 119 Informujemy, że  materiał eksploatacyjny we wskazanej pozycji  został wycofany  

z produkcji, nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. 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 formularza. 

 

119 Toner UTAX 1120 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla pozycję 119 z formularza ze względu na wycofanie przedmiotu z produkcji. 

 

Pytanie nr 3: 

Informujemy, iż w formularzu techniczno - cenowym w ostatnim wierszu błędnie wskazali Państwo 

liczbę pozycji w formularzu. 



Formularz cenowy dla części I posiada 64 pozycje, natomiast w ostatnim wierszu – „suma”- wskazują 

Państwo iż należy zsumować wiersze od 1-60. 

Prosimy o weryfikację i poprawę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający po zweryfikowaniu uwagi Wykonawcy informuje, iż w Załączniku nr 3 należy 

zsumować 64 pozycje (wiersze 1-64). 

 

Pytanie nr 4: 

Ponadto załączony przez Państwa do SIWZ załącznik nr 6 wykaz materiałów eksploatacyjnych  

do urządzeń drukujących dla cz.1 nie odpowiada wykazowi materiałów z załącznika 3 formularz 

techniczno - cenowy. Formularz cenowy zawiera 64 pozycje, natomiast zał. 6 do niego tylko 58 

pozycji. 

Prosimy o weryfikację i poprawę. 

 

Odpowiedź: Zamawiający po zweryfikowaniu uwagi Wykonawcy informuje, iż Załącznik nr 6 do 

SIWZ został poprawiony i jest zgodny z formularzem techniczno - cenowym stanowiącym Załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych oryginalnych 

pochodzących od producentów urządzeń i zaznaczenia w kolumnie 6 „”oryginał”,  kolumna nr 5 

formularza cenowego 3a: „Nazwa, producent, parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

oferowanego przez Wykonawcę” może pozostać nie wypełniona? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż w przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, 

pochodzących od producentów urządzeń i zaznaczenia w kolumnie nr 6, Załącznika nr 3 “Oryginał”, 

Kolumna nr 5 powinna zawierać informacje: “nazwa, producent”, nie jest konieczne wpisanie 

parametrów technicznych. Natomiast w przypadku zaoferowania zamiennika, w Kolumnę nr 5 należy 

wpisać “nazwa, producent, parametry techniczno przedmiotu zamówienia oferowanego przez 

Wykonawcę”. 

 

Pytanie nr 6: 

Informujemy, iż w formularzu techniczno - cenowym w ostatnim wierszu błędnie wskazali Państwo 

liczbę pozycji w formularzu. 

Formularz cenowy dla części II posiada 119 pozycji, natomiast w ostatnim wierszu – „suma”- 

wskazują Państwo iż należy zsumować wiersze od 1-144. 

Prosimy o weryfikację i poprawę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający po zweryfikowaniu uwagi Wykonawcy informuje, iż w Załączniku nr 3a należy 

zsumować 118 pozycji  (wiersze 1-118). Jednocześnie Zamawiający przypomina o wykreśleniu 

pozycji 119. 

 

Pytanie nr 7: 

Ponadto załączony przez Państwa do SIWZ załącznik nr 6a wykaz materiałów eksploatacyjnych do 

urządzeń drukujących dla cz.2 nie odpowiada wykazowi materiałów z załącznika 3a formularz 

techniczno - cenowy. Formularz cenowy zawiera 119 pozycji, natomiast zał. 6a do niego 125  pozycji. 



Prosimy o weryfikację i poprawę. 

 

Odpowiedź: Zamawiający po zweryfikowaniu uwagi Wykonawcy informuje, iż Załącznik nr 6a do 

SIWZ został poprawiony i jest zgodny z formularzem techniczno - cenowym stanowiącym Załącznik 

nr 3a do SIWZ. 

 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych oryginalnych 

pochodzących od producentów urządzeń i zaznaczenia w kolumnie 6 „”oryginał”,  kolumna nr 5 

formularza cenowego 3a: „Nazwa, producent, parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

oferowanego przez Wykonawcę” może pozostać nie wypełniona? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż w przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, 

pochodzących od producentów urządzeń i zaznaczenia w kolumnie nr 6, Załącznika nr 3 “Oryginał”, 

Kolumna nr 5 powinna zawierać informacje: “nazwa, producent”, nie jest konieczne wpisanie 

parametrów technicznych. Natomiast w przypadku zaoferowania zamiennika, w Kolumnę nr 5 należy 

wpisać “nazwa, producent, parametry techniczno przedmiotu zamówienia oferowanego przez 

Wykonawcę”. 

 

Pytanie nr 9: 

Ponadto informujemy, iż z uwagi na okres przedświąteczny, czas oczekiwania na udzielenie rabatów 

przez producentów materiałów eksploatacyjnych wynosi kilka dni roboczych. Jest to czas niezbędny 

na przeprocesowanie wniosków o wsparcie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą  

o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.12.2019 r. Umożliwi to wszystkim potencjalnym 

Wykonawcom przygotowanie rzetelnych ofert, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w oparciu  

o rabaty uzyskane od producentów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.12.2019 r.  

do godz. 12:00. 

 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż dokonuje 

modyfikacji treści SIWZ oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert: 

 

Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy  

ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria jawna, w terminie do dnia 23.12.2019 r. do godziny 12.00.”  

  

Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:   

„Oferta na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  

dla Wojskowego Instytutu Łączności 

Nie otwierać przed 23.12.2019 r. godz. 12:30” 



  

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin otwarcia ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 

Południowym, w sali nr 101, w dniu 23.12.2019 r. o godz. 12.30. 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ, poz. 33, Zamawiający dokonuje zmiany treści na: 

Tusz C 4906A No 940 XL 

Załącznik nr 3 do SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści podsumowania na: 

(suma wierszy od 1 do 64  – odpowiednio dla kolumny) 

Załącznik nr 3a do SIWZ, poz. 119, Zamawiający wykreśla pozycję. 

Załącznik nr 3a do SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści podsumowania na: 

(suma wierszy od 1 do 118  – odpowiednio dla kolumny) 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 

Południowym, w sali nr 101, w dniu 23.12.2019 r. o godz. 12.30. 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.    

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.   

Zamawiający na stronie internetowej (www.bip.wil.waw.pl ) zamieścił Formularze techniczno-

cenowe po modyfikacji stanowiące odpowiednio Załączniki nr 3 i nr 3a do SIWZ oraz Wykazy 

materiałów eksploatacyjnych oraz urządzeń drukujących stanowiące odpowiednio Załączniki  

nr 6 i nr 6a do SIWZ. 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl ) oraz w jego siedzibie.    

http://www.bip.wil.waw.pl/
http://www.bip.wil.waw.pl/

