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Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
dot. zamówienia publicznego na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i 

kserokopiarek” 

I.  

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 t.j. z późn. zm.) do Zamawiającego skierowano niżej 

wymienione pytania: 

Jakiego produktu oczekuje Zamawiający w poz.2,5,7 załącznika nr 3 do siwz? 

Wskazane przez Zamawiającego pojemności tonera Sharp MBX20GT1 wynosi 

8.000str. Opisany symbol tonera Lexmark 500Z w poz.5 to bęben symbol 50F0Z00, 

opisany w poz.7 symbol to bęben DV411 o wydajności 80.000str.  

 

II.  

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia, co 

następuje i zmienia treść siwz w następujący sposób: 

 

Zamawiający zmienia zapis w poz. 2 załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający  

wymaga tonera do kserokopiarki Sharp MXB 200 o minimalnej wydajności  

8000stron. 

Zamawiający zmienia zapis w poz. 5 załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający  

wymaga bębna do drukarki Lexmark Ms 410dn symbol 50F0Z00 i wydajności  

wskazanej w Załączniku nr 3 do SIWZ - formularz cenowy. 

Zamawiający zmienia zapis w poz. 7 załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający  

wymaga developer DV411 symbol A202550. Jednocześnie podtrzymuje zapis o  

wydajności 110.000 stron. Jest to ten sam developer jak dla Konica  

Minolta BizHub 223 o wydajności 80.000 stron. 

 

III.  

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą 

stanowić jej integralną część. Zamawiający zobowiązuje wszystkich Wykonawców do 

uwzględnienia powyższego wyjaśnienia w składanych ofertach. 

 

IV. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmienia treść siwz i 

przesuwa termin złożenia ofert: 

§ 11. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

2.  Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2014r. o godzinie 09.00. 

7.  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Chełmie przy Al. I AWP 

16, w sali konferencyjnej - pokój nr 68 w dniu  10 marca 2014 r. o godzinie 09.15. 
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