
 

 

 
       Warszawa, dnia 20 lipca 2021 r. 

 
 

Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr:  29/DB/2021 z dnia 08.07.2021 r. 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

 
 

Pytanie 4: 
W nawiązaniu do ogłoszonego ww zapytania ofertowego, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i zmianę zapisów, 
ponieważ niezgodności uniemożliwiają złożenie ważnej oferty, a mianowicie : 
Poz. 14 W kolumnie 3 wskazują Państwo urządzenie LJ 252 Mobile (LaserJet czyli laserowe) natomiast wymagają 
zaoferowania tuszu czarnego + kompletu C,M,Y. W urządzeniach laserowych stosuje się tonery, natomiast w 
urządzeniach atramentowych tusze. Prosimy o zmianę nazwy urządzenia z laserowego na atramentowe (Mobile 
wskazuje na urządzenie atramentowe), ponieważ tusze nie są przeznaczone do urządzenia laserowego lub prosimy 
zmienić atramenty na tonery. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zmawiający podtrzymuje zapis w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia” 
w kolumnie 4, pozycja 14, o treści „Tusz czarny + komplet C,M,Y”. 
 
Pytanie 5: 
Poz. 18 Zgodnie z informacją producenta Bęben czarny Konica Minolta C3300i ma wydajność do 154 000 stron. 
Prosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Z informacji ogólnodostępnych jakie pozyskał Zamawiający, na rynku dostępny jest wymagany artykuł producenta 
o wskazanej w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, 
w pozycji 18 pn. „Bęben światłoczuły-black”, w kolumnie 7 wydajności. 
 
Pytanie 6: 
Poz. 18 Zgodnie z informacją producenta Pojemnik na zużyty toner Konica Minolta C3300i ma wydajność do 26 000 
stron. Prosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Z informacji ogólnodostępnych jakie pozyskał Zamawiający, na rynku dostępny jest wymagany artykuł producenta 
o wskazanej w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, 
w pozycji 18 pn.” Pojemnik na zużyty toner”, kolumnie 7 wydajności. 
 
Pytanie 7: 
Poz. 20 Zgodnie z informacją producenta Bęben czarny w urządzeniu Konica Minolta C300i ma wydajność do 225 000 
stron. Prosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 



 

 
Pytanie 8: 
Poz. 20 Zgodnie z informacją producenta Bęben C,M,Y w urządzeniu Konica Minolta C300i ma wydajność do 90 000 
stron. Prosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 
 
Pytanie 9: 
Poz. 20 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Konica Minolta C300i Bęben światłoczuły (komplet C, M, Y). 
Do każdego koloru: cyanu, magenty i yellowa wymagany jest do wymiany osobny bęben. Czy należy w tej pozycji 
zaoferować bębny do każdego koloru czyli 3 szt ?  Jeśli 3 szt to wskazana wydajność powinna być 3 x 90 000 stron. 
Czy należy zaoferować 1 szt bębna ? Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ oferty będą niemożliwe do porównania. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 4, pozycji 20 pn. „Bęben światłoczuły (Komplet C,M,Y)” ilość 
wymaganych bębnów dotyczy całego kompletu C, M, Y, czyli 3 szt. bębnów o takiej samej wydajności. 
 
Pytanie 10: 
Poz. 21 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Konica Minolta C258 Bęben światłoczuły (komplet C, M, Y). 
Do każdego koloru: cyanu, magenty i yellowa wymagany jest do wymiany osobny bęben. Czy należy w tej pozycji 
zaoferować bębny do każdego koloru czyli 3 szt ?  Jeśli 3 szt to wskazana wydajność powinna być  3 x 55 000 stron. 
Czy należy zaoferować 1 szt bębna ? Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ oferty będą niemożliwe do porównania. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń biurowych dla zamówienia”, w kolumnie 4, pozycji 21 pn. „Bęben światłoczuły (Komplet C,M,Y)” ilość 
wymaganych bębnów dotyczy całego kompletu C, M, Y, czyli 3 szt. bębnów o takiej samej wydajności. 
 
Pytanie 11: 
Poz. 22 W kolumnie 3 wskazują Państwo urządzenie C423 PCL, Konica Minolta nie ma urządzenia o takim symbolu. 
Jest Urządzenie Konica Minolta Bizhub 423. Prosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisem w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, pozycji 22, w kolumnie 2 i 3, producentem urządzenia jest Konica Minolta o modelu 423 PCL  i numerem 
katalogowym  TN-414. 
 
Pytanie 12: 
Poz. 25 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzeń Lexmark E360/460 tonera black o wydajności 6 000 stron. Do 
tych urządzeń występują tonery o wydajności 3 500 stron lub 9 000 stron. Proszę o wskazanie wydajności tonera 
jaki należy zaoferować i zmianę zapisów, ponieważ nie można złożyć oferty na toner o wskazanej wydajności. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 
 
Pytanie 13: 
Poz. 26 Zgodnie z informacją producenta Bęben kolor - zestaw w urządzeniu Lexmark C935dn ma wydajność do 
47 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów. 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Z informacji ogólnodostępnych jakie pozyskał Zamawiający, na rynku dostępny jest wymagany artykuł producenta 
o wskazanej w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, 
w pozycji 26 pn.” Bęben kolor-zestaw”, kolumnie 7 wydajności. 
 
Pytanie 14: 
Poz. 26 Zgodnie z informacją producenta Maintenance Kit w urządzeniu Lexmark C935dn ma wydajność do 150 000 
stron. Prosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 
 
Pytanie 15: 
Poz. 27 Zgodnie z informacją producenta Pojemnik na zużyty toner w urządzeniu Lexmark C530 ma wydajność do 
30 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 
 
Pytanie 16: 
Poz. 28 Zgodnie z informacją producenta Pojemnik na zużyty toner w urządzeniu Lexmark C736dn ma wydajność do 
25 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Z informacji ogólnodostępnych jakie pozyskał Zamawiający, na rynku dostępny jest wymagany artykuł producenta 
o wskazanej w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla zamówienia”, 
w pozycji 28 pn.”Pojemnik na zużyty toner”, kolumnie 7 wydajności. 
 
Pytanie 17: 
Poz. 31 Zgodnie z informacją producenta każdy bęben światłoczuły: black, cyan, magenta yellow w urządzeniu OKI 
MC 873dn ma wydajność do 30 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 
 
Pytanie 18: 
Poz. 32 Zgodnie z informacją producenta bęben światłoczuły – komplet w urządzeniu OKI MC 352dn ma wydajność 
do 20 000 kolor i do 30 000 stron czarny. Prosimy o zmianę zapisów 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że oferowany przez producenta ww. asortyment składa się z 4 modułów bębna (jako 
komplet). Wartość wskazana w kolumnie 7, określa minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 
 
Pytanie 19: 
Poz. 34 Zgodnie z informacją producenta każdy bęben światłoczuły: black, cyan, magenta yellow w urządzeniu OKI 
MC 853 ma wydajność do 30 000 stron. Prosimy o zmianę zapisów 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 
 
Pytanie 20: 
Poz. 41 Zgodnie z informacją producenta bęben światłoczuły – komplet w urządzeniu OKI MC 562dn ma wydajność 
do 20 000 kolor i do 30 000 stron czarny. Prosimy o zmianę zapisów 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wartości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla 
zamówienia”, w kolumnie 7, określają minimalną wymaganą przez Zamawiającego wydajność. 
 
Pytanie 21: 
Poz. 43 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Samsung ML1675 bęben światłoczuły - black o wydajności 1 
500 stron. W tym urządzeniu toner jest zintegrowany z bębnem (tworzy całość) i ma właśnie wydajność 1500 stron. 
Prosimy o zmianę zapisów i wymogu zaoferowania tonera. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych dla zamówienia”, w pozycji 43, kolumnie 4 pn. „Bęben światłoczuły-black”.   
 
Pytanie 22: 
Poz. 44 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Toshiba e-studio 207 bęben światłoczuły – black. Jest to 
inaczej wałek światłoczuły - część serwisowa wymieniana tylko przez serwisantów, ponieważ trzeba rozmontować 
(rozkręcić) część urządzenia, żeby go wymienić. Nie jest to możliwe do wymiany przez użytkownika bez specjalnego 
przeszkolenia. Czy rzeczywiście życzą sobie Państwo zaoferowania tej części serwisowej ? Proszę o stanowisko w tej 
kwestii. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych dla zamówienia”, w pozycji 44, kolumnie 4 pn. „Bęben światłoczuły-black”.   
 
Pytanie 23: 
Poz. 45 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Toshiba 281c bęben światłoczuły – black. Jest to inaczej 
wałek światłoczuły - część serwisowa wymieniana tylko przez serwisantów, ponieważ trzeba rozmontować 
(rozkręcić) część urządzenia, żeby go wymienić. Nie jest to możliwe do wymiany przez użytkownika bez specjalnego 
przeszkolenia. Czy rzeczywiście życzą sobie Państwo zaoferowania tej części serwisowej ? Proszę o stanowisko w tej 
kwestii. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapis w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych dla zamówienia”, w pozycji 45, kolumnie 4 pn. „Bęben światłoczuły-black”.   
 
Pytanie 24: 
Poz. 46 Wymagają Państwo zaoferowania do urządzenia Toshiba e-studio 255 bęben światłoczuły – black. Jest to 
inaczej wałek światłoczuły - część serwisowa wymieniana tylko przez serwisantów, ponieważ trzeba rozmontować 
(rozkręcić) część urządzenia, żeby go wymienić. Nie jest to możliwe do wymiany przez użytkownika bez specjalnego 
przeszkolenia. Czy rzeczywiście życzą sobie Państwo zaoferowania tej części serwisowej ? Proszę o stanowisko w tej 
kwestii. 
Z uwagi na wiele nieścisłości prosimy o udzielenie wyjaśnień i uszczegółowienie wymagań, co pozwoli na złożenie 
ważnych ofert i ich porównanie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

Zamawiający podtrzymuje zapis w Tabeli pn. „Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
biurowych dla zamówienia”, w pozycji 46, kolumnie 4 pn. „Bęben światłoczuły-black”.   

 
Pytanie 25: 
Niestety dalej formularz cenowy jest w formie nieedytowalnej, nawet ten ściągnięty ze strony.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 3 pn. „Formularz cenowy zmieniony w dn. 14-07-2021 r.”, Zamawiający 
udostępnił edycję komórek zaznaczonych kolorem żółtym. Komórki zablokowane powinny pozostać bez zmian. 

 
 
 
                

Ilona Kozos  
                        Główny specjalista 

                               Wydział Zamówień Publicznych 

 


