
Łódź, dnia     01.10.2008

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie zapytań dotyczących specyfikacji na dostawę materiałów eksploatacyjnych 
dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych

III G 2300/7/08
Pytania
I.. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących pozycji z Arkusza Kalkulacyjnego w 
postępowaniu dotyczącym dostawy materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i 
faksów:
 
Poz. 2 Czy chodzi o toner CEXV-3

Odpowiedź 
Poprawny symbol tonera to CEXV-3.

Poz. 3 Czy chodzi o toner CEXV-5. 
Odpowiedź

Poprawny symbol tonera to CEXV-5

Poz. 9 Czy chodzi o toner o symbolu producenta 1710399-002, wydajność 3 000 kopii?
Odpowiedź

Poprawny symbol tonera to 1710399-002

Poz.13 Czy chodzi o toner o symbolu producenta 01103402 TYPE 9, wydajność 2 500
kopii czy o toner o symbolu producenta 01101202 TYPE 9, wydajność 6 000 kopii?
Odpowiedź

Chodzi o toner 01103402 TYPE 9, wydajność 2 500 kopii\

Poz, 14 Czy chodzi o toner o symbolu producenta 42804508 wydajność 3 000
            kopii czy o toner o symbolu producenta 42127408 wydajność 5 000 kopii?
Odpowiedź
Chodzi o toner 42804508 wydajność 3 000 

Poz. 15 Czy chodzi o toner o symbolu producenta 42804507 wydajność 3 000
             kopii czy o toner o symbolu producenta 42127407 wydajność 5 000 kopii?
Odpowiedź
Chodzi o toner  42804507 wydajność 3 000 kopii

Poz. 16 Czy chodzi o toner o symbolu producenta 42804505 wydajność 3 000
             kopii czy o toner o symbolu producenta 42127405 wydajność 5 000 kopii?



Odpowiedź
Chodzi o toner 42804505 wydajność 3 000 kopii

Poz. 17 Czy chodzi o toner o symbolu producenta 42804506 wydajność 3 000
            kopii czy o toner o symbolu producenta 42127406 wydajność 5 000 kopii?
Odpowiedź

Chodzi o toner  42804506 wydajność 3 000 kopii

Poz. 18 Czy chodzi o toner o symbolu producenta HPQ5949A wydajność 2 500 kopii czy o 
toner o symbolu producenta HPQ5949X wydajność 6 000 kopii?

Odpowiedź

Chodzi o toner HPQ5949A wydajność 2 500 kopii

Poz. 22  Nie ma urządzenia o symbolu T 364,Czy chodzi tu o toner czarny do T634 o symbolu 
producenta 0012A7462 wydajność 21 000 kopii czy o toner o symbolu producenta 
0012A7362 wydajność 21 000 kopii ?

Odpowiedź

Chodzi o toner Lexmark T634, 0012A7462 wydajność 21 000 kopii

Poz, 26 Czy chodzi o toner o symbolu producenta ML - 2250D5 wydajność 5 000 kopii 
czy o toner o symbolu producenta ML - 2250DA wydajność 10 000 kopii,

Odpowiedź

Chodzi o toner ML - 2250D5 wydajność 5 000 kopii

Poz, 34 Istnieją bębny OKI 14 ex i OKI 14i — o który chodzi?
Odpowiedź
Chodzi o bęben Oki Page 14 series symbol 41331602

Poz. 35 Nie istnieje tusz BCI-16 czarny czy chodzi o tusz BCI15 black?
Odpowiedź

Chodzi o tusz BCI-15B

Poz, 36 Tusz BCI 16 kolor nie pasuje do drukarki Canon i80 czy chodzi o tusz BCI15 color?
Odpowiedź
Chodzi o tusz BCI – 16C

Poz. 49 Czy chodzi o toner o symbolu producenta ML-3560D6 wydajność 6 000
kopii czy o toner o symbolu producenta ML-3560DB wydajność 12 000 kopii?

Odpowiedź
Chodzi o toner ML-3560D6 wydajność 6000 kopii

II. Załącznik nr 2 do SIWZ pozycja 1: czy Zamawiający wymaga zaoferowania ceny za jedną 
sztukę tonera czy za opakowanie zawierające 4 sztuki tonera?
Odpowiedź



Zamawiający wymaga  zaoferowania ceny za 1 sztukę tonera

III. . Załącznik nr 2 do SIWZ pozycja 3: czy Zamawiający wymaga zaoferowania ceny za 
jedną sztukę tonera czy za opakowanie zawierające 2 sztuki tonera?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga  zaoferowania ceny za 1 sztukę tonera

IV. Załącznik nr 2 do SIWZ pozycja 37: czy Zamawiający wymaga zaoferowania ceny za 
jedną sztukę folii czy za opakowanie zawierające 2 sztuki  folii?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga  zaoferowania ceny za 1 sztukę folii.

V. Załącznik nr 2 do SIWZ pozycja 39: czy Zamawiający wymaga zaoferowania ceny za jedną 
sztukę folii czy za opakowanie zawierające 2 sztuki  folii?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga  zaoferowania ceny za 1 sztukę folii.

VI. Załącznik nr 2 do SIWZ:  czy w kolumnie „Parametry oferowanego asortymentu” tabelki 
wystarczy wpisać nazwę producenta oferowanego materiału i jego symbol? Czy w przypadku 
oferowania materiałów oryginalnych pochodzących od producenta urządzeń także należy 
wypełnić tę rubrykę:
Odpowiedź
Przy wypełnianiu Kolumny „Parametry oferowanego asortymentu” należy postępować 
zgodnie z  punktem VIII ppkt 11 SIWZ. 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zastępca Prokuratora Okręgowego
           w Łodzi

   Robert Gąsiorowski


