Nr sprawy RU/DW/29/10

Katowice dn. 18 czerwca 2010 r.

III ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/29/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 193 000 €
na DOSTAWĘ WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH: TUSZE I TONERY.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela
następującego wyjaśnienia:

1. Pytanie Wykonawcy:
Załącznik nr 2B poz. Nr 93 – toner oryginalny lub równoważny HP 92275A czarny (75A) o wydajności 3500 str. A4
przy 5% pokryciu do drukarek laserowych IIP/IIP+/IIIP – z naszych informacji wynika, że oryginalny toner został wycofany
z oferty HP w 2006 r. ( w załączeniu pismo z firmy Hawlett Packard Polska), a tonery równoważne są trudno dostępne
na rynku co może spowodować problemy w realizacji późniejszego zamówienia.
Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące oryginalnego tonera HP 92275A czarnego (75A) o wydajności 3500 stron
lub równoważnego z uwagi na fakt, iż jest w posiadaniu urządzeń drukujących, które wymagają zastosowania ww tonera.

2. Pytanie Wykonawcy:
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ w postępowaniu na dostawę wkładów drukujących:
tusze i tonery.
W Załączniku nr 2B do niniejszej SIWZ w poz.49 wykazali Państwo zapotrzebowanie na toner CE505A o wydajności
23.000 stron. Toner CE505A w oryginale występuje tylko i wyłącznie o pojemności 2.300 stron.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej różnicy.
Mając na uwadze krótki okres składnia ofert oraz możliwość zapoznania się z ewentualną zmianą przez wszystkich
Wykonawców oraz wprowadzenie ewentualnej modyfikacji do formularza, zwracamy się również z prośbą o przesunięcie
terminu składania ofert o co najmniej 2 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w sposób następujący:
W załączniku nr 2B do SIWZ w pozycji 49
Jest: Toner HP CE505A czarny (05A) o wydajności 23.000 stron
Ma być: Toner HP CE505A czarny (05A) o wydajności 2.300 stron
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Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający
informuje, iż z uwagi na dużą ilość wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do siedziby
Zamawiającego, a także krótki termin na przygotowanie stosownych wyjaśnień do tychże wniosków,
przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa 28.06.2010 o godzinie 11:30
Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69
Termin związania ofertą wynosi 60 dni i upływa 26.08.2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi 28.06.2010 r. o godzinie 12:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu
oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

specjalista

Aneta Knapik
…………………………………………..……………
Sekretarz Komisji Przetargowej
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