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                                                                               do Wykonawców zainteresowanych 
                                                                               postępowaniem WT.2370.1.11.2020 

 

Dotyczy:      postępowania którego wartość nie przekracza 30.000 euro nr WT.2370.1.11.2020 

pn: ,,Zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek i faksów’’ 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 26 i 27 marca 2020 roku do Zamawiającej wpłynęły 

wnioski o zmianę zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia oraz sposobu składania ofert w zakresie 

niniejszego postępowania. 

Poniżej podaję treść wniosku wraz z udzieloną odpowiedzią:   

Lp Treść pytania Odpowiedź na wniosek 

1 

W związku z ogłoszonym przez Państwa 

zapytaniem na dostawę materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i 

faksów zwracam się z prośbą o zmianę 

sposobu dostarczania ofert i umożliwienie 

przesłania ich drogą mailową. W większości 

firmy pracują zdalnie, a wysłanie oferty 

mailem ograniczy kontakt ze środowiskiem 

zewnętrznym np. na poczcie, z kurierem itd. 

 

 

Zamawiająca nie wyraża zgody na zaproponowany 

zapis, ponieważ przesłanie oferty za pomocą emaila 

nie  gwarantuje zachowania poufności treści  oferty 

do terminu otwarcia ofert. 

2 

W myśl ogólnie przyjętych zasad uczciwej 

konkurencji oraz zasad równego traktowania 

produktów i podmiotów wnioskujemy o 

zmianę zapisów specyfikacji w pkt. opis 

przedmiotu zamówienia  dopuszczających do 

postępowania wyłącznie materiały oryginalne 

producentów urządzeń i umożliwienie 

zaoferowania na równych prawach również 

materiałów równoważnych, zarówno tzw. 

„fabrycznie nowych” jak i „fabrycznie nowych 

refabrykowanych/remanufactured 

/reconditioned” o takich samych parametrach 

technicznych i funkcjonalnych oraz 

identycznej jakości wydruków , w cenie od 5-

10 krotnie niższej.  

Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie materiałów 

eksploatacyjnych równoważnych, fabrycznie nowych. 

Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiająca rozumie 

produkty wykonane z nowych elementów lub 

pełnowartościowych komponentów z odzysku bez 

śladu uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach 

producenta z widocznym logo, symbolem produktu i 

terminem przydatności do użytku, posiadające 

wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z 

tonerem. Przez materiał eksploatacyjny równoważny 

Zamawiająca rozumie produkt kompatybilny ze 

sprzętem  do którego jest zamówiony o parametrach 

takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu, 

tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do 

oryginału produkowanego przez producenta 

urządzenia. 

Wykonawca, w przypadku oferowania wyrobu 

równoważnego musi podać w załączniku do 

składanej oferty „Załącznik nr 1 – zestawienie 

asortymentowo-cenowe”, jaki produkt równoważny 

oferuje (nazwa, producent) 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami 

modyfikacji ulega: 

 

-  Załącznik nr 1 „zestawienie asortymentowo-

cenowe” 

 
-   Załącznik nr 3 – „umowa projekt” 

 

 



 

 

  

 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca 

składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem 

odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią zaproszenia do składania ofert).  

 

 W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania ofert  

ulega zmianie. Obowiązujące terminy to: 

 
Termin składania ofert: 08.04.2020 r. godz. 09:30 

 
 

 

 

 

 

 

KOMENDANT 

Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie 

/-/ 

mł. bryg. mgr Piotr Placek 
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