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wg rozdzielnika 

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

oraz WYJAŚNIENIAZAMAWIAJĄCEGO 

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr 04/ZP/16, którego przedmiotem jest: 
Wyłonienie Wykonawcy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek 

i kserokopiarek, płyt CD i DVD, kaset do drukarek igłowych i pendrivów, zamawiający
AkademiaMarynarki Wojennej, ul. Śmidowicza69, 81-103 Gdynia, tel.: faks26162963, 

w dniu 30.03.2016 r. otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następującego 
wyjaśnienia: 

Pytania: 

Poyzcja 53 - to ner do drukarki HP LJ P2055 
Zamawiający w jednej kolumnie kod produktu podaje symbol CE505X, a w drugiej OSA . 
Toner z oznaczeniem X ma wydjaność 6500 stron, zaś A 2300 stron, który toner wycenić? 
Proszę o ujednolicenie oznaczeń tonera w obu kolumnach. 

Poyzcja 99 - toner do drukarki HP PRO M225dn 
Zamaiwający w jednej kolumnie kod produktu podaje symbol CF283X, a w drugiej 83A. 
Toner z oznaczeniem X ma wydjaność 2200 stron, zaś A 1500 stron, który toner wycenić? 
Proszę o ujednolicenie oznaczeń tonera w obu kolumnach. 

Poyzcja 77 - toner do drukarki HP CLJ CP 2025 CC530AD - 2 sztuki 
Czy Zamawiający w/w pozycji oczekuje ceny za 2 sztuki tonera?? 
Czy podana przez Zamawiajacego jednostak szt. oznacza wycenę kompletu 2 sztuk tonera CC530A ?? 

Poyzcja 82 - toner do drukarki HP Color Laser Jet CP 3525 czarny CE250X , 
Czy Zamawiający w/w pozycji wymaga podania ceny za toner CE250X o symbolu 504X na l 0500 
stron?? 

Poyzcje 222-224- pen drive 16GB/32GB/64GB 
Jaką prędkość zapisu i odczytu mają mieć pen drivy w/w pozycjach?? 

Pozycje: 
48- tusz do faksu Canon C120/820 BX3 0884A002 
57- toner do drukarki HP LJ4000 C4127A 
Zarówno tuszjak i toner w wersji oryginalnej zostały już wycofane z produkcji, dlatego nie można ich 
kupić od dystrybutorów Hp i Canon. 
Bardzo proszę o sprawdzenie w/w pozycji i ich zmianę . 

Odpowiedzi: 

Ad. poz. 53 
Należy wycenićtonero symbolu CE505X 



----~·--· - --------- -------------------------

Ad. poz. 77 
Należy wycenićtonero symbolu CC530AD w opakowaniu są 2 szt. 

AD. poz. 99 
Należy wycenićtonero symbolu CF283X 

Ad. poz. 82 
Należy podać toner o symbolu CE250X 

AD. Poz. 222 
Pen drive typu Kingston Data Travel 16 GB szybkość zapisu 15 MB/s szybkość odczytu 131 
MB/s 

AD. Poz. 223 
Pen drive typu Kingston Data Travel 32 GB szybkość zapisu 70 MB/s szybkość odczytu l 00 
MB/s 

AD.poz. 224 
Pen drive 64GB USB 3.0 typu Patriot Supersonik Magnum szybkość odczytu 200MB/s 
prędkość zapisu 120MB/s 

AD. W poz. 48 i 57 proszę podać ceny zamienników 

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia 

KIEROWNIK 

SEKCJI ZAMÓWlEN PU~~I<jZNYCH 
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