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W Y J A Ś N I E N I E  Nr 1

dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn.  „dostawa materiałów eksploatacyjnych do
drukarek,  kserokopiarek  i  urządzeń  wielofunkcyjnych  dla  Urzędu  Gminy  Baboszewo  i  jednostek
obsługiwanych”.

1. Pytanie:  
URZĄD GMINY BABOSZEWO (ZAŁĄCZNIK NR 1A): - POZYCJA NR 7 
W w/w pozycji wskazana drukarka jest monochromatyczna i nie ma do niej kolorowych tonerów, właściwym 
tonerem dla tej drukarki jest toner o symbolu CF244A o wydajności 1000 stron 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny toneru czarnego o wydajności 1000 stron.

2. Pytanie:  
URZĄD GMINY BABOSZEWO (ZAŁĄCZNIK NR 1A):
-POZYCJA NR 9 ORAZ 13 
Zamawiający  wymaga  dla  tych  pozycji  wyceny  oryginalnych  tonerów  wskazując  jednocześnie  symbole  
produktów równoważnych Activejet.  W związku z  powyższym prosimy o doprecyzowanie czy  Zamawiający  
wymaga  oryginalnych  produktów  czy  równoważnych  oraz  w  przypadku  żądania  wyceny  zamienników  czy  
muszą to być produkty wskazanego producenta Activejet?. 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny oryginalnych tonerów.

3. Pytanie:  
URZĄD GMINY BABOSZEWO (ZAŁĄCZNIK NR 1A):



- POZYCJA NR 28
W powyższej pozycji Zamawiający wymaga tonera o wydajności 200 stron, do drukarki tej przeznaczony jest  
toner o wydajności 17 500 stron.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny tonerów o wydajności 17 500 stron.

4. Pytanie:  
PRZEDSZKOLE BABOSZEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1B): 
- POZYCJA NR 4 
W  powyższej  pozycji  proszę  o  doprecyzowanie  czy  należy  wycenić  10  zestawów  tuszy  CLI551  (BK,C,  M,Y),  
czy 10 sztuk dowolnego koloru? 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny 10 zestawów tuszy.

5. Pytanie:  
PRZEDSZKOLE BABOSZEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1B): 
- POZYCJA NR 5 
Jakich tuszy Zamawiający w tej pozycji oczekuje? Czy mają to być tusze czarne czy kolorowe? 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje dostarczenia 15 tuszy kolorowych i 15 tuszy czarnych.

6. Pytanie:  
SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1F): 
- POZYCJA NR 13 
Zamawiający wymaga w tej pozycji tonerów czarnych oraz kolorowych podając wydajność dla czarnego tonera 
CF530A,  tonery  kolorowe  Tj.,  CF531A,  CF532A,  CF533A  posiadają  wydajność  900  stron.  
W związku z tym proszę doprecyzować czy należy wycenić 30 sztuk tonerów czarnych o wydajności 1 100  
stron, czy 30sztuk dowolnego koloru tonera (C,M,Y) o wydajności 900 stron?. 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny tonerów kolorowych i czarnych.

7. Pytanie:  
SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1F): 
- POZYCJA NR 14
Analogicznie jak w pozycji nr 13 prosimy o wyjaśnienie czy wycenić 4 sztuki tonerów czarnych o wydajności  
1 400 stron, czy 4 sztuki dowolnego koloru (C, M, Y) o wydajności 1 300 stron?.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny tuszy kolorowych i czarnych.

8. Pytanie:  
SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1F): 
- POZYCJA NR 15 



W w/w pozycji drukarka Canon I-Sensys MF428x jest drukarką monochromatyczną, nie kolorową. W związku 
z  tym  nie  ma  możliwości  zaoferowania  tonerów  kolorowych  dla  tych  pozycji.  
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny koloru czarnego.

9. Pytanie:  
SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1F):
- POZYCJA NR 21 oraz 22
W  powyższych  pozycjach  należy  wycenić  2  komplety  kolorowych  tonerów  (BK,  C,  M,Y)  czy  po  2  sztuki  
dowolnego koloru? 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny 2 kompletów kolorowych tonerów.

10. Pytanie:  
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBIEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1G): 
- POZYCJA NR 3 
W w/w pozycji Zamawiający błędnie wskazał symbol tonera LC1100, właściwymi tonerami do drukarki Brother 
DCP 195C są tonery LC980BK/C/M/Y. 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny tonera  LC980BK/C/M/Y.

11. Pytanie:  
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBIEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1G): 
- POZYCJA NR 12
Prosimy o jednoznaczne podanie jakich produktów Zamawiający oczekuje w tej pozycji, czy należy podać cenę 
tonera czy bębna do drukarki Xerox B210?.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny tonera.

12. Pytanie:  
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBIEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1G):  
- POZYCJA NR 13
Prosimy o podanie wymiarów rolki papierowej do faksu Panasonic KX-FAT986 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że długość rolki wynosi 20,5 cm.

13. Pytanie:  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOSZEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1I): 
- POZYCJA NR 3
Prosimy o jednoznaczne podanie jakich produktów Zamawiający oczekuje w tej pozycji, czy należy podać cenę 
tonera czy bębna do drukarki Brother 1622WE? 
Odpowiedź:



Tak, jak Zamawiający wskazuje ww. pozycji, chodzi o wycenę tonera.

14. Pytanie:  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOSZEWIE (ZAŁĄCZNIK NR 1I): 
- POZYCJA NR 6
W  powyższej  pozycji  prosimy  o  doprecyzowanie  typu-  podanie  pełnego  symbolu  drukarki  lub  podanie  
materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do niej,  ponieważ podana przez Zamawiającego drukarka nie  
istnieje 
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wyceny tonera do drukarki  HP Laser Jet Pro H426fdn.

15. Pytanie:  
W  celu  prawidłowego  przygotowania  oferty  zwracamy  się  z  prośbą  o  jednoznaczne  określenie  
przedmiotu  zamówienia  we  wszystkich  częściach,  ponieważ  Zamawiający  nie  wszędzie  określił  czy  należy  
wycenić produkty oryginalne czy dopuszcza zamienniki. 
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  jeśli  w  wykazach  rzeczowo  –  ilościowych  nie  zostało  użyte  określenie  „org”
dopuszcza się wycenę zamienników.

16. Pytanie:  
W  związku  z  oczekiwaniem  na  udzielenie  odpowiedzi  związanych  z  przedmiotem  zamówienia,  w  celu  
prawidłowego  i  rzetelnego  przygotowania  oferty,  zwracamy  się  o  przesunięcie  terminu  składania  ofert  
o co najmniej dwa dni. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu otwarcia ofert do dnia 15.12.2021 r. do godz. 10:00.

17. Pytanie:  
Czy w załączniku 1A pozycje 28-31 mają Państwo na myśli urządzenie Konica Minolta C300i (tonery TN328)?
Pozycja 27 wpisali Państwo wymóg 3000str. taki jak dla CF259A, a podali indeks tonera CF259X na 10000str,
który trzeba wycenić? Proszę o informację jakie materiały trzeba wycenić w pozycjach, w których nie podali
Państwo czy mają być oryginały czy zamienniki? 
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  jeśli  w  wykazach  rzeczowo  –  ilościowych  nie  zostało  użyte  określenie  „org”
dopuszcza się wycenę zamienników. W pozycji 27 należy wycenić CF259A, w pozycjach 28-31 Zamawiający
oczekuje wyceny tonerów do urządzenia  Konica Minolta C300i (tonery TN328).
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