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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg zobowiązujący Wykonawcę do odbioru i utylizacji pojemników po zużytych tonerach.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymóg ten dotyczy tylko 
i wyłącznie materiałów, które zostaną Zamawiającemu dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia, czy też produktów, które dostarczane były wcześniej i jeszcze są w posiadaniu Zamawiającego. W drugim przypadku prosimy o określenie ich ilości (waga/ilość sztuk) i określenie terminu ich odbioru.
Ponadto zwracamy się z prośbą czy w przypadku reklamacji materiałów Zamawiający dopuści firmę kurierską? Czy wymagany będzie odbiór osobisty przez przedstawiciela Wykonawcy?
Odpowiedź 1:
Przedstawiony wymóg dotyczy wszystkich zużytych materiałów eksploatacyjnych znajdujących się 
u Zamawiającego - zarówno do drukarek, jak i kserokopiarek. Obecnie w magazynie Zamawiającego znajduje się ok. 160 sztuk materiałów eksploatacyjnych, a ok. 180 kompletów materiałów jest obecnie w użyciu w drukarkach. Ilości te każdego dnia zmieniają się dynamicznie więc nie da się określić jaką ilość oraz wagę będą miały materiały pozostałe po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy na dostawę (i odbiór) materiałów eksploatacyjnych. Można przyjąć, że w ramach umowy łączna ilość odbieranych materiałów do drukarek będzie zbliżona do ilości materiałów dostarczonych. Dodatkowo w tym roku odebrano ok.40 zużytych tonerów do kserokopiarek. Do tej pory zużyte materiały odbierane są na bieżąco, partiami. - w zakresie osobistego odbioru. W przypadku reklamacji materiałów dopuszcza się odbiór przez firmę kurierską, ale należy zwrócić uwagę na konieczność zwrotu do Zamawiającego podpisanego protokołu reklamacji oraz na wymagane terminy realizacji całej reklamacji. 

Pytanie 2: 
Zamawiający w pozycji 5 formularza oferty wymaga wyceny wkładu atramentowego trójkolowego 
o maksymalnej pojemności do drukarki HP DeskJet 1280. Wkład atramentowy kolorowy C6578A do tej drukarki o wydajności 1200 stron A4 został wycofany z produkcji, zastąpiono go tuszem C6578D 
o mniejszej wydajności 560 stron (na potwierdzenie powyższego w załączeniu przesyłam pismo firmy Hewlett-Packard)
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Odpowiedź 2:
Zamawiający zmienia wymagany w pozycji 5 atrament kolorowy C6578A na wkład C6578D/ C6578DE. 

Pytanie 3: 
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Odpowiedź 3:
Zapisy specyfikacji w zakresie wymagania raportów z testów laboratoryjnych pozostają bez zmian. Zamawiający wprowadzając ten zapis do wymagań, nie tylko chce zagwarantować sobie najwyższej jakości materiały równoważne do swoich urządzeń drukujących, ale i również być pewnym iż produkowany przez firmy zamiennik jest wyprodukowany z najwyższą starannością w poszanowaniu własności intelektualnej oraz zgodnie z normami ochrony środowiska. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że przedmiotowe wyniki badań nie są informacją handlową i dlatego zgodnie z zapisami IX punktu SIWZ nie będą przez Zamawiającego upubliczniane. Takie informacje zwykle są włożone do osobnej koperty opatrzonej napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Pytanie 4:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących poniższych pozycji przedmiotu zamówienia:
„SIWZ – Zestawienie materiałów”
Pozycja nr 5
„Atrament kolorowy – C6578A”
Podany materiał eksploatacyjny został wycofany i zastąpiony tuszem kolorowym o symbolu C6578DE. Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian w tej pozycji formularza.

Pozycja nr 21
„Konica Minolta Page Pro 1300 – 1710568-001 – Bęben”
Podany materiał eksploatacyjny został wycofany.
Prosimy o usunięcie z formularza.

Pozycja nr 26
„Canon B820 – Atrament – Black – BX-3”
Podany materiał eksploatacyjny został wycofany.
Prosimy o usunięcie z formularza.

Odpowiedź 4:
Dot. pozycji nr 5 – Zamawiający zmienia wymagany w pozycji 5 atrament kolorowy C6578A na wkład C6578D/C6578DE.
Dotyczy pozycji nr 21 i 26 – Zamawiający w tym zakresie nie wprowadza zmian. Materiały te dostępne są w ofercie kilku sklepów internetowych.

UWAGA: W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi pozycji 5 Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć na nowym, poprawionym formularzu ofertowym.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
30 września 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 11:00 
w sali 213.
















Załącznik:
- poprawiony formularz ofertowy

