Bydgoszcz, dn. 22.04.2014 r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA
NR 4246

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Dostawa sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych
oraz sprzętu łączności - nr postępowania 004/OZ/PA/2014.

I. Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4246 z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Szubińskiej 2 - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) - dalej UPZP - udostępnia treść zapytania do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia - dalej SIWZ - wraz z wyjaśnieniami:
Treść zapytania:
„Zapytanie dotyczy zadania nr 4: l.p. 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22 - Zamawiający
w

tych

pozycjach

w

opisie

przedmiotu

zamówienia

zawarł

zapis

"Bęben światłoczuły z zębatką". Powołując się na źródło - stronę internetową
producenta oraz naszą wiedzę, w oryginalnych materiałach eksploatacyjnych
zarówno urządzenie HP 5550 oraz HP 3700 posiada bęben zintegrowany
z tonerem. Jako osobny element eksploatacyjny nie występuje. Proszę zatem
o wskazanie, co w wyżej wymienionych punktach powinno stać się z przedmiotem
zamówienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie ze zmienionymi w dniu 15.04.2014 r.
zapisami SIWZ, przedmiot zamówienia w poz. 6, 7, 8, 9 zadania nr 4,
stanowi "bęben światłoczuły z zębatką do drukarki typu HP 5550 DTN",
natomiast w poz. 19, 20, 21, 22 tego samego zadania stanowi
"bęben

światłoczuły

z

zębatką

do

drukarki

typu

HP

3700".

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zaoferowania oryginalnego
materiału

eksploatacyjnego,

dopuszcza

się

zaoferowanie

bębna

zintegrowanego z tonerem.
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II. Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi zmienia termin
składania ofert na dzień 24.04.2013 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert
odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12:00.
Zgodnie z powyższymi zapisami zmianie ulegają jednocześnie terminy wskazane
w pkt. 16.16, 17.2, 17.6 SIWZ.

DOWÓDCA
podpis nieczytelny

wz. mjr Mariusz BERNASIŃSKI

Przemysław Smętek (52 378 97 81)
Dnia 22.04.2014 r. T-13/17
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