MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner

Warszawa, dn. 6 lutego 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i
faksów z przeznaczeniem dla służb wykonujących czynności kontrolne na lotniczych przejściach
granicznych” (znak sprawy: BOU-IV.272.2.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018, poz. 1986 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego
postępowania, do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią:
Pytanie 1:
W § 5 pkt. 5 projektu umowy Zamawiający napisał, że odbiór każdego zamówienia odbywać się będzie
w siedzibie Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli stron.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy do realizacji dostaw Zamawiający dopuści firmę
kurierską? Czy wymagana jest dostawa osobista w obecności przedstawiciela Wykonawcy?
Odpowiedź 1:
Wymagana jest dostawa w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
Pytanie 2:
W pozycji nr 66 formularza cenowego Zamawiający wymaga tonera do drukarki Lexmark MS810DN,
nie podając symbolu tonera jaki należy wycenić.
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w/w pozycji czy należy wycenić toner 522H (52D2H00) czarny
o wydajności 25 000 stron A4 czy 522 (52D2000) o wydajności 6 000 stron A4?
Odpowiedź 2:
W pozycji 66 należy wycenić toner 522H (52D2H00) czarny o wydajności 25000 stron A4.
Pytanie 3:
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie pozycji 42 w postępowaniu „Zakup oraz dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów z przeznaczeniem dla służb wykonujących
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czynności kontrolne na lotniczych przejściach granicznych”.
Proszę o doprecyzowanie o jaki materiał chodzi, gdyż w kolumnie B jest zapisane, że ma być to toner. W
Kolumnie D jest zaś zapisane „Konica Minolta Bizhup 224e Model DF 624”. Kod DF 624 wskazuje na
Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (A3CFWY1).
Odpowiedź 3:
W pozycji 42 należy wycenić toner TN 322 (A33K050).

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm), uprzejmie informuję, iż Zamawiający dokonuje
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Rozdział XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ XII.
Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała
łącznie najwięcej punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium oceny ofert

Liczba
punktów

Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 54.
Najwyższą liczbę punktów – 54, otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:

max. 54

najniższa łączna cena brutto zamówienia
-------------------------------------------------------x 54 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej

Oryginalne materiały eksploatacyjne:
Za każdy zaoferowany oryginalny materiał eksploatacyjny wykonawca
otrzyma następującą liczbę punktów:








Brother HL5340D – toner – 0,5 pkt
Brother HL5340D – bęben – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – toner – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – toner – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – toner – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – pojemnik na zużyty toner – 0,5 pkt
Brother HL3040CN – pas transmisyjny – 0,5 pkt

max. 46
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Brother MFCL2720DW – toner – 0,5 pkt pkt
Brother MFCL2720DW – bęben – 0,5 pkt
Brother HL2130 – toner – 0,5 pkt
Brother HL2130 – bęben – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – toner – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – toner – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – toner – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – toner – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – bęben – 0,5 pkt
Brother MFCL8850CDW – pas transmisyjny – 0,5 pkt
CANON / MODEL L290 – toner – 0,5 pkt
Canon IR 1024 IF – toner – 0,5 pkt
Canon IR 1024 IF – bęben - 0,5 pkt
Canon telefax L140 – toner – 0,5 pkt
Canon NP. 6317 – toner – 0,5 pkt
Epson L810 – tusz – 0,5 pkt
Epson L810 – tusz – 0,5 pkt
Epson L810 – tusz – 0,5 pkt
Epson L810 – tusz – 0,5 pkt
Epson L810 – tusz – 0,5 pkt
Epson L810 – tusz – 0,5 pkt
HP-OfficeJet100 Mobile – tusz – 0,5 pkt
HP-OfficeJet100 Mobile – tusz – 0,5 pkt
HP-338 czarny – tusz – 0,5 pkt
HP-343 kolorowy – tusz – 0,5 pkt
HP M432 DN – toner CF 226XC – 0,5 pkt
HP M476DN – toner HP LAS CF380XC Czarny – 0,5 pkt
HP M476DN – toner HP LAS CF381AC CYAN – 0,5 pkt
HP M476DN – toner HP LAS CF382AC Yellow – 0,5 pkt
HP M476DN – toner HP LAS CF383AC Magenta – 0,5 pkt
HP Laser Jet Pro M402dn – toner – 0,5 pkt
HP Laser Jet P1005 – bęben+toner – 0,5 pkt
Konica Minolta BizHub284e – toner – 0,5 pkt
Konica Minolta BizHub284e – bęben – 0,5 pkt
Konica Minolta Bizhup 224e – toner – 0,5 pkt
Konica Minolta Poge Pro 1350 W – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS-1128 MFP – bęben – 0,5 pkt
Kyocera FS-1135 MFP/M 2535 CDN – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS-1135 MFP/M 2535 CDN – bęben – 0,5 pkt
Kyocera FS-1135 MFP/M 2535 CDN – developer – 0,5 pkt
Kyocera FS P6130 color – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS P6130 color – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS P6130 color – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS P6130 color – toner – 0,5 pkt
Kyocera FS1028 – toner – 0,5 pkt
Kyocera Mita KM 2560 – toner – 0,5 pkt
Kyocera Mita KM 2560 – bęben – 0,5 pkt
KYOCERA / MODEL FS 1128MFP – toner – 0,5 pkt
KYOCERA; ES M6026dn – toner TK-590M Magenta – 0,5 pkt
KYOCERA; ES M6026dn – toner TK-590C Cyan – 0,5 pkt
KYOCERA; ES M6026dn – toner TK-590Y Yellow – 0,5 pkt
KYOCERA; ES M6026dn – toner TK-590B Black – 0,5 pkt
Lexmark MX 710de – toner – 0,5 pkt
Lexmark MX 710de – bęben – 0,5 pkt
Lexmark MS310DN – toner – 0,5 pkt
Lexmark MS310DN – bęben – 0,5 pkt
Lexmark E260DN – toner – 0,5 pkt
Lexmark X658DTFE – toner – 0,5 pkt
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Lexmark MS810DN,MS811DN – toner – 0,5 pkt
Lexmark MS810DN,MS811DN – bęben – 0,5 pkt
Lexmark MS811DN – zestaw obrazujący – 0,5 pkt
Lexmark X364dn – toner – 0,5 pkt
Lexmark X364dn – bęben – 0,5 pkt
Lexmark T652dn – toner – 0,5 pkt
Lexmark C736dn – toner(czarny) – 0,5 pkt
Lexmark C736dn – toner(cyan) – 0,5 pkt
Lexmark C736dn – toner(magenta) – 0,5 pkt
Lexmark C736dn – toner(żółty) – 0,5 pkt
Lexmark CX820 – toner (czarny) – 0,5 pkt
Lexmark CX820 – toner (niebieski cyjan) – 0,5 pkt
Lexmark CX820 – toner (żółty) – 0,5 pkt
Lexmark CX820 – toner (czerwony magenta) – 0,5 pkt
Lexmark CX820 – pojemnik na zużyty toner – 0,5 pkt
Lexmark CX820 – bęben światłoczuły – 0,5 pkt
Xerox Phaser 3610 – toner – 0,5 pkt
Xerox Phaser 3610 – bęben – 0,5 pkt
Xerox 6280DN – toner – 0,5 pkt
Xerox 6280DN – toner – 0,5 pkt
Xerox 6280DN – toner – 0,5 pkt
Xerox 6280DN – toner – 0,5 pkt
Xerox C7030 – bęben 113R00780(cyan,magenta,yellow,black) – 0,5
pkt
Xerox C7030 – toner 106R03745(black) – 0,5 pkt
xerox C7030 – toner 106R03748(cyan) – 0,5 pkt
Xerox C7030 – toner 106R03747(magenta) – 0,5 pkt
Xerox C7030 – toner 106R03746(yellow) – 0,5 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku wprowadzonej modyfikacji (zaznaczonej kolorem
czerwonym) dokonuje zmiany załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

–

„Zestawienie asortymentowo-cenowe”, które przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do
niniejszego pisma.

2. Rozdział IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ IX.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz
oznaczonej w następujący sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.2.2019 – zakup oraz dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów z przeznaczeniem dla służb
wykonujących czynności kontrolne na lotniczych przejściach granicznych.
Nie otwierać przed 11.02.2019. przed godz. 10:00.
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3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52, w
terminie do dnia 11.02.2019 do godz. 09:00.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
3. Rozdział XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjmuje następujące
brzmienie:
ROZDZIAŁ XI.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 11.02.2019 o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy, w szczególności dotyczące ceny.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej
informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//-Jarosław Szajner
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