Łęczna, dnia 29.12.2021r.
Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła 95 A, 21-010 Łęczna
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Nr sprawy: AG.272.1.452.2021
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego pn.:
„ SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KOPIAREK
ORAZ ODBIÓR ZUŻYTYCH TONERÓW I TUSZY”.
Na podstawie Rozdziału VII pkt. 4 Zapytania ofertowego nr AG.272.1.452.2021, Zamawiający
zamieszcza poniżej pytania, które zostało zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz
udzielone na nie odpowiedzi:
Pytanie 1.
Według informacji producenta urządzenie Canon i-SENSYS MF645Cx jest drukarką kolorową,
której prawidłową pracę zapewniają wkłady drukujące o kolorach czarny, cyjan, magenta,
yellow. Ze specyfikacji urządzenia dostępnej na stronie producenta wynika również, że do
urządzenia nie istnieje bęben jako osobno wymienny materiał eksploatacyjny.
https://store.canon.pl/canon-laserowa-drukarka-kolorowa-4-w-1-canon-i-sensys
mf645cx/3102C026/
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki materiał eksploatacyjny
należy wycenić w pozycji nr 31, bądź usunięcie pozycji ze specyfikacji Załącznika nr 1 do
Zapytania ofertowego
Materiały eksploatacyjne, kod
Liczba
Lp.
Nazwa urządzenia
OEM/wydajność
sztuk
31 Canon i-SENSYS MF645CX
Beben 054BK
2
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w Zapytaniu ofertowym w Rozdziale III, ust. 2 „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”, w pozycji nr 31 - Canon i-SENSYS MF645CX zostaje usunięty
materiał eksploatacyjny pod nazwą Bęben 054BK, 2 szt.
Pytanie 2
Prosimy o podanie szacowanej ilości dla produktu z pozycji nr 21 - Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego

Lp.

Nazwa urządzenia

21 Drukarka OKI b431dn oryginał

Materiały eksploatacyjne, kod
OEM/wydajność
toner czarny oryg. 44574802

Liczba
sztuk
0

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w Zapytaniu ofertowym w Rozdziale III, ust. 2 „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”, pozycja nr 21 - Drukarka OKI b431dn oryginał zostaje usunięta.
Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, że w poz. nr 28 nastąpiła pomyłka pisarska, zamiast -4 powinno
być 4 szt.
Materiały eksploatacyjne, kod
Liczba
Lp.
Nazwa urządzenia
OEM/wydajność
sztuk
28 OKI MC883dn oryginał

Toner yellow oryg. OKI 45862837

-4

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w Rozdziale III, ust. 2 „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”, w pozycji nr 28 - OKI MC883dn oryginał, liczba zamawianych sztuk wynosi 4.
Pytanie 4
Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, że sposób wyliczenia wysokości kary umownej
w przytoczonym punkcie wzoru umowy Załącznik nr 2 § 6 pkt 1 może spowodować, że
wysokość kary umownej będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru
dostarczonego z opóźnieniem. Przykładowo przy szacunkowej wartości umowy 100 000,00 zł
brutto 2-dniowa zwłoka w dostarczeniu towaru o wartości 100 zł spowoduje naliczenie kary
w wysokości 2000,00 zł.
W związku z powyższym, w celu zachowania zasady proporcjonalności i zasady równowagi
stron umowy, proponujemy zmianę wysokości kar umownych na następujący: „1% wartości
towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” .
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w Załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego – Wzorze Umowy.
Pytanie 5
Zamawiający w Rozdziale II pkt 8 wymaga, aby „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety z
tonerem i/lub tusze są materiałami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden z
elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z
procesu recyklingu”. Prosimy o potwierdzenie , że ww. oświadczenie jest wymagane do

złożenia wraz z ofertą i stanowi podstawę do wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że ww. oświadczenie nie jest wymagane do złożenia wraz z ofertą i
nie stanowi podstaw do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia.
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