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AGENCJA WYWIADU                                                                Warszawa, 07.06.2021 r. 

 
 

  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/7/2021 

na dostawę materiałów teleinformatycznych, tonerów oraz materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 2019, z późn. zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz informuje o zmianie terminu składania ofert.  

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga w części 1 tonerów o zwiększonej wydajności CE261X (pozycja 3), 

CE262X (pozycja nr 5) oraz CE263X (pozycja 7), natomiast w wersji oryginalnej produkty 

takie nie istnieją. 

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie tych pozycji. 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany opisu dla Asortymentu w Części 1 – tonery  

do drukarek laserowych. 

Tym samym opisy asortymentu dla pozycji od 3, 5 oraz 7 otrzymują brzmienie: 

 

Lp. Asortyment 

3 
Toner (CE261A) Cyan lub równoważny o nie gorszych parametrach do drukarki  

HP LJ CP4525*** 

5 
Toner (CE262A) Yellow lub równoważny o nie gorszych parametrach do drukarki  

HP LJ CP4525*** 

7 
Toner (CE263A) Magenta lub równoważny o nie gorszych parametrach do drukarki  

HP LJ CP4525*** 
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Pytanie nr 2 

[…] w pozycjach nr 33, 34, 35 i 36 (część 1) Zmawiający wpisał jeden symbol tuszu 

C9403A (czarny matowy) do w/w pozycji nie podając urządzenia w jakim mają być użyte. 

W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie tych pozycji. 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z powyższym zapytaniem dokonuje zmiany opisu  

dla części Asortymentu w Części 1 – tonery do drukarek laserowych.  

Tym samym opisy asortymentu dla pozycji od 33 do 36 otrzymują brzmienie: 

 

Lp. Asortyment 

33 
Tusz (C9401A) Grey lub równoważny o nie gorszych parametrach do plotera  

HP Ploter T 2300 eMFP 

34 
Tusz (C9373A) Yellow lub równoważny o nie gorszych parametrach do plotera  

HP Ploter T 2300 eMFP 

35 
Tusz (C9372A) Magenta lub równoważny o nie gorszych parametrach do plotera 

HP Ploter T 2300 eMFP 

36 
Tusz (C9371A) Cyan lub równoważny o nie gorszych parametrach do plotera  

HP Ploter T 2300 eMFP 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy wymaga do urządzenia HP LJ CP4525 

w poz. 3, 5, 7 (CE261X, CE262X, CE263X) materiałów o zwiększonej wydajności. Zgodnie 

z opisem producenta urządzeń nie ma tonerów o wyższej wydajności. W związku  

z tym czy Zamawiający mógłby wykreślić wymienione pozycje z formularza ofertowego 

lub zastąpić je materiałami o standardowej wydajności? 

 

Odpowiedź nr 3 

Szczegółowe wyjaśnienia zostały zawarte przez Zamawiającego powyżej, w odpowiedzi 

do Pytania nr 1. 

 

UWAGA – zmiana terminu składania ofert: 

Jednocześnie zgodnie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert do dnia 11 czerwca 2021 roku, godz. 10:30.  


