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Białystok, 18 października 2021 r.
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
kserokopiarek oraz faksów
EOP.334.21.21
Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Działając na podstawie §5 ust 6 Regulaminu procedur postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto, w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści
zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1
w nawiązaniu do przedmiotowego postępowania informuję, że z przyczyn niezależnych od Wykonawców,
nie można Państwo zaoferować materiałów oryginalnych do drukarek Konica Minolta. Problem dotyczy
dostępności towaru jak i uzyskania na nie ceny. Problem wynika z pożaru, jaki miał miejsce w fabrykach
producenta, o czym sam producent informuje na swojej głównej stronie:
• https://www.konicaminolta.pl/pl-pl/news/komunikat-konica-minolta-business-solutions-polska
W obecnej chwili, żaden z dostawców jak i sam producent nie dysponują towarem, stąd niemożliwe jest
zaoferowanie chociażby poglądowej ceny, jak i dostępności produktów.
W drodze wyjątku proszę o dopuszczenie materiałów równoważnych, usuniecie drukarek Konica Minolta z
postępowania bądź przeprowadzenie osobnego postępowania na te materiały gdy producent wznowi
produkcie i możliwe będzie uzyskanie ceny na eksploatację jak i dostępności towaru.
Odpowiedź:
Zamawiający, po przeprowadzeniu rozeznania rynku, nie potwierdza informacji, iż oryginalne materiały do
drukarek Konica Minolta są powszechnie niedostępne. W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje
treść zapytania ofertowego.
Pytanie 2
Zwracamy się z pytaniem o doprecyzowanie jakich dokładnie materiałów eksploatacyjny wymaga
Zamawiający, ponieważ w formularzu cenowym przy niektórych dopisana jest o wymaganych oryginałach
czy zamiennikach, a w niektórych brak informacji. Czy należy to traktować jako wymaganie zamienników?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jeżeli w poszczególnych pozycjach formularza cenowego brak jest określenia
„oryginał” lub „zamiennik”, należy przyjąć, iż Zamawiający wymaga zamiennika.
Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.
UW AGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma emailem: nrzetargi@wsnr.bialystok.pl
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