znak: BAG.261.1.25.2018
Warszawa, 21.09.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych i części
zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych
w Centrali NFZ”.

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Według naszej wiedzy nw. Materiały eksploatacyjne zostały wycofane z produkcji i są niedostępne na
rynku. Prosimy o wykreślenie pozycji 83,84,85, oraz 86 z Wykazu Asortymentowo-Ilościowo-Cenowego
(załącznik nr 6 do SIWZ).
83
SAMSUNG CLX3160FN
CLP300K (toner kolor czarny)
5
84
SAMSUNG CLX3160FN
CLP300Y (toner kolor żółty)
5
85
SAMSUNG CLX3160FN
CLP300M(toner kolor purpurowy)
4
86
SAMSUNG CLX3160FN
CLP300C (toner kolor niebieski)
7
Odpowiedź na pytanie 1
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wykreśla pozycje 83,84,85,86:
- z załącznika nr 1 do SIWZ tabela „Wykaz materiałów eksploatacyjnych”;
- z załącznika nr 6 do SIWZ „Wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy”
Pytanie 2
Ze względu na czas oczekiwania na udzielenie rabatów przez producentów materiałów eksploatacyjnych
niezbędny jest dodatkowy czas na przeprocesowanie wniosków o wsparcie. W związku z powyższym
zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.09.2018 r. Umożliwi to

wszystkim potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnych ofert, zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, w oparciu o rabaty uzyskane od producentów.
Odpowiedź na pytanie 2
W związku z modyfikacją SIWZ termin składania ofert ulega przesunięciu.
Pytanie 3
Dotyczy punktu 10.2.8 SIWZ: w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych
raport z badań wydajności tych materiałów, przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla
wkładów drukujących z tonerem monochromatycznym, ISO/IEC 19798 dla wkładów drukujących z
tonerem kolorowym, ISO/IEC 24711 dla atramentowych wkładów drukujących, potwierdzający spełnienie
wymogu wydajności, wykonany przez niezależny podmiot powołany i uprawniony do kontroli jakości.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych
dołączenia do oferty dla każdego oferowanego zamiennika oddzielnie raportu z testów przeprowadzonych
zgodnie z w/w normami ISO/IEC przez podmiot niezależny od producenta, dystrybutora i wykonawcy,
powołany i uprawniony do kontroli jakości.
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający potwierdza, że wymaga dołączenia do oferty oddzielnego dla każdego
z zaoferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych raportu z badań wydajności tych
materiałów, przeprowadzonych zgodnie z w/w normami ISO/IEC przez podmiot niezależny od
producenta, dystrybutora i wykonawcy, powołany i uprawniony do kontroli jakości.

Z uwagi na wprowadzone modyfikacje, Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na
1 października 2018 r. i w związku z powyższym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio:
- zapis Specyfikacji w rozdziale 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 12 otrzymuje
następujące brzmienie:
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz
napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.25.2018 OFERTA – Dostawa materiałów
eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek
eksploatowanych w Centrali NFZ. NIE OTWIERAĆ PRZED 1.10.2018 r. GODZ. 10:30”.
- zapis Specyfikacji w rozdziale 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT pkt 1, otrzymuje następujące brzmienie:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 1.10.2018 r. do
godz. 10:00.
- zapis Specyfikacji w rozdziale 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1.10.2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali
w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Dorota Brymas
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