
 
Warszawa, 03 marca 2022 r. 

RA-4.0754.24.2022 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/22  ,, ZAKUP  I DOSTAWA 

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW, KSEROKOPIAREK 
I  URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. 
 
 
Zamawiający wyjaśnia:  

1) treść zapytania wraz z wyjaśnieniami 
2) informację o zmianie treści:  

Opisu przedmiotu Zamówienia oraz  Formularza asortymentowo – cenowego. 
 

ad.1) 
Pytanie nr 1 : 
Informujemy, że według posiadanych informacji po konsultacjach przeprowadzonych z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zużyte materiały 
eksploatacyjne nie są zaliczane do kategorii „odpadów”, lecz są produktami do dalszego 
wykorzystania „PDW” – Produkty dalszego wykorzystania”, np. regeneracja, uzupełnianie. W 
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zamawiający będzie akceptował 
protokół przekazania produktów PDW jako potwierdzenie odbioru zużytych materiałów, bez 
konieczności przedkładania protokołu utylizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy bez zmian. 
 
Pytanie nr 2: 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższego zapisu Zapytania ofertowego: 
„1. III. Termin realizacji zamówienia : przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, 30 
(trzydzieści) dni kalendarzowe, od daty podpisania umowy.” 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli poniższy zapis, a realizacja umowy odbywać 
się będzie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
„1. III. Termin realizacji zamówienia : przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy od daty 
podpisania umowy.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający potwierdza, iż termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy. 
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Pytanie nr 3: 
W związku z poniższym zapisem Istotnych Postanowień Umowy, prosimy o potwierdzenie, 
że wystarczające będzie przesłanie e-faktury w postaci pliku pdf, na e-mail Zamawiającego 
14. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują stosowanie e-faktur. Oznacza to, że Wykonawca 
wystawiać będzie wyłącznie e-faktury, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy przeszkody formalne 
lub techniczne uniemożliwiają Wykonawcy wystawienie lub przesłanie e-faktur, Zamawiający 
zobowiązuje się do przyjęcia faktur w formie papierowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający potwierdza zapis, który jest zawarty w Istotnych postanowieniach umowy § 4 ust. 14.  
 
Pytanie nr 4: 
Ponadto informujemy, że czas oczekiwania na udzielenie rabatów przez producentów 
materiałów eksploatacyjnych wynosi około 10 dni roboczych. Jest to czas niezbędny na 
przeprocesowanie wniosków o wsparcie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 
przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.03.2022 r. Umożliwi to wszystkim potencjalnym 
Wykonawcom przygotowanie rzetelnych ofert, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w 
oparciu o rabaty uzyskane od producentów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia: 09.03.2022 r., godziny pozostają bez zmian.   
 
ad. 2) 
W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania do treści zapytania ofertowego, Zamawiający 
dokonuje zmiany treści: Opisu przedmiotu Zamówienia oraz  Formularza asortymentowo – cenowego. 
 
Przed zmianą było: 
 

- załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”  

Lp. Urządzenie z którym kompatybilny 
musi być oferowany produkt 

Numer produktu określony przez 
producenta urządzenia (tusz/toner/bęben) 

Ilość szt. 
ogółem 

1. 2. 3. 4. 

41 BROTHER HL1110CDN TN1030  
Wydajność 10000 minimum stron 1 

 
- załącznik nr 3 „Formularz asortymentowo-cenowy”  

Lp. 

Urządzenie z którym 
kompatybilny musi 

być oferowany 
produkt 

Numer produktu określony przez 
producenta urządzenia 

(tusz/toner/bęben) 

Oferowany produkt 
(należy wpisać: 
symbol/numer 

produktu, 
producenta) 

Ilość szt. 
ogółem 

1. 2. 3. 4. 5. 

41 BROTHER 
HL1110CDN 

TN1030  
Wydajność 10000 minimum stron 

symbol/numer: 
producent: 1 
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Po zmianie jest: 
 
- załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”  

Lp. Urządzenie z którym kompatybilny 
musi być oferowany produkt 

Numer produktu określony przez 
producenta urządzenia (tusz/toner/bęben) 

Ilość szt. 
ogółem 

1. 2. 3. 4. 

41 BROTHER HL1110CDN TN1030  
Wydajność 1000 minimum stron 1 

 
- załącznik nr 3 „Formularz asortymentowo-cenowy”  

Lp. 

Urządzenie z którym 
kompatybilny musi 

być oferowany 
produkt 

Numer produktu określony przez 
producenta urządzenia 

(tusz/toner/bęben) 

Oferowany produkt 
(należy wpisać: 
symbol/numer 

produktu, 
producenta) 

Ilość szt. 
ogółem 

1. 2. 3. 4. 5. 

41 BROTHER 
HL1110CDN 

TN1030  
Wydajność 1000 minimum stron 

symbol/numer: 
producent: 1 

 
 
Termin składania ofert upływa dnia 09/03/2022 r. o godz. 15.00 
Oferta winna być złożona w postaci elektronicznej na adres: bnienaltowska@sgsp.edu.pl 
 
Załączniki: 
1) formularz asortymentowo-cenowy w nowej i obowiązującej wersji. 


