Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r.
Znak sprawy: BPR-390-4/14
L. Dz.: KR – 58/14
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/3/2014
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla Biura Rozwoju
i Projektów Strategicznych oraz Biura ds. projektu „Program Rozwojowy
Politechniki Warszawskiej”

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wszystkim
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytanie nr 1
Dotyczy:
Część I poz. 1.22 i 1.23
Część II poz. 2.36 i 2.37
Część III poz. 3.5
Część IV poz. 4.34 i 4.35
Bardzo proszę o dopuszczenie do zaoferowania papierów biurowych w klasie B charakteryzujących
się następującymi parametrami oznaczonymi na czerwono:
- przeznaczony do jedno- i dwustronnego zadruku na wszelkiego typu kserokopiarkach i drukarkach,
- format: A4,
- gramatura: 80 ±3 g/m2, 80 +/- 2
- wilgotność: 3,8-5,3%, 4,0 +/- 0,5
- grubość: 108 ±3 µm,
- białość (cie): 161 ±2, z obu stron,
- klasa: B,
- nieprzezroczystość: 94 ±3%, 93 +2/-1
- gładkość: (szorstkość wg bendtsen): 180±50 cm3/min, z obu stron,
- certyfikat zgodności z co najmniej jednym z poniższych standardów: pefc (program
zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi), fsc (forest stewardship council),
- opakowanie: 500 arkuszy
Prośbę motywuję faktem, iż parametry papierów zmieniły się co można sprawdzić bezpośrednio
u producenta.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i tym samym dokonuje w ww. Pozycjach
przedmiotu zamówienia zmiany parametru „wilgotność” w następujący sposób:
JEST:
- wilgotność: 3,8-5,3%
ZMIANA NA:
- wilgotność: 3,5-5,3%
Pozostałe parametry wymienione przez Wykonawcę pozostają bez zmian, w związku z faktem, że
zaproponowane przez Wykonawcę zakresy mieszczą się w granicznych wartościach parametrów
określonych przez Zamawiającego.
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Pytanie nr 2
Dotyczy:
Część I poz. 1.24
Część II poz. 2.38
Część IV poz. 4.36
Wskazane parametry papierów wskazują na charakterystykę papierów białych, a Zamawiający
wymaga w tych pozycjach papierów kolorowych, w związku z powyższym bardzo proszę o zmianę na
parametry papierów kolorowych tj:
- format A4
- gramatura – 80 g m/2
- grubość – 100 µm
- objętość – 1,5 cm3/g
- gładkość – 300-200 ml/min
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. Parametry określone w SIWZ dla ww. Pozycji
pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3
Dotyczy:
Część I poz. 1.2
Część II poz. 2.6
Zamawiający wymaga markera o linii pisania 1,9-2,8 mm ściętego permanentnego. Wskazane przez
Zamawiającego parametry wykluczają markery dostępne w sprzedaży, gdyż markery ze ściętą
końcówką mają zdecydowanie grubsze linie pisania. Proszę zatem o zmianę na marker z końcówką
okrągłą lub tez marker z grubszą linią pisania, np. 1-5 mm
Odpowiedź nr 3
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy w zakresie Pozycji 1.2 w Części I i tym samym
dokonuje w tej Pozycji przedmiotu zamówienia zmiany parametru „linia pisania” w następujący
sposób:
JEST:
- linia pisania 1,9 - 2,8 mm
ZMIANA NA:
- linia pisania 1 - 5 mm
Parametry dla Pozycji 2.6 w Części II pozostają bez zmian, tj. końcówka zaokrąglona z linią pisania
1,9-2,8 mm.
Pytanie nr 4
Dotyczy:
Część I poz. 1.5
Część II poz. 2.16
Proszę o dopuszczenie do zaoferowania wąsów o rozmiarach 150x38 mm co nie ma żadnego wpływu
na użytkowanie.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. Parametry określone w SIWZ dla ww. Pozycji
pozostają bez zmian.
Pytanie nr 5
Dotyczy:
Część II poz. 2.19, 2.20
Część IV poz. 4.2, 4.3, 4.4
Czy Zamawiający ma na myśli zwykły cienkopis czy specjalny cienkopis kreślarski? Jeżeli ma to być
zwykły cienkopis proszę o dopuszczenie cienkopisów o grubości linii 0,4 mm.
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Odpowiedź nr5
Zamawiając przychyla się do prośby Wykonawcy i tym samym dokonuje w Pozycjach 2.18 - 2.20
i 4.2 - 4.4 przedmiotu zamówienia zmiany parametru „linia pisania” w następujący sposób:
JEST:
- linia pisania 0,25-0,35 mm
ZMIANA NA:
- linia pisania 0,25-0,4 mm
Pytanie nr 6
Dotyczy:
Część II poz. 2.12
Zamawiający wymaga bloków do tablicy flipchart w formacie 100-184 x 68,5-100 cm, jednakże w
takim rozmiarze nie ma blików w sprzedaży, proszę o zmianę lub dopuszczenie bloków w najbardziej
popularnym rozmiarze tj 65x100 cm pasujących do każdej tablicy flipchart
Odpowiedź nr6
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i tym samym dokonuje w ww. Pozycji przedmiotu
zamówienia zmiany parametru „format” w następujący sposób:
JEST:
- format: 100-184 x 68,5-100cm
ZMIANA NA:
- format: 100-184 x 65-100cm
Pytanie nr 7
Dotyczy:
Część II poz. 2.21
Część IV poz. 4.12
Zamawiający wymaga grzbietów wsuwanych wpinanych do segregatora w kolorze żółtym do 30
kartek. Wymagane grzbiety nie występują w sprzedaży. Jeżeli mają być to grzbiety wpinane to
występują tylko w wersji przezroczystej, jeżeli mają to być grzbiety żółte nie są wówczas wpinane do
segregatora. Proszę o doprecyzowanie co należy wycenić, żółte niewpinane, czy wpinane ale
przezroczyste/transparentne.
Odpowiedź nr7
Zamawiający wyjaśnia, że wycenione mają zostać grzbiety wpinane do segregatora i tym samym
dokonuje w ww. Pozycjach przedmiotu zamówienia zmiany polegającej na usunięciu z opisu
parametru „kolor”.
Pytanie nr 8
Dotyczy:
Część II poz. 2.22
Część IV poz. 4.13
Zamawiający wymaga grzbietów wsuwanych wpinanych do segregatora w kolorze żółtym do 60
kartek. Wymagane grzbiety nie występują w sprzedaży. Jeżeli mają być to grzbiety wpinane to
występują tylko w wersji przezroczystej, jeżeli mają to być grzbiety żółte nie są wówczas wpinane do
segregatora. Proszę o doprecyzowanie co należy wycenić, żółte niewpinane, czy wpinane ale
przezroczyste/transparentne.
Odpowiedź nr8
Zamawiający wyjaśnia, że wycenione mają zostać grzbiety wpinane do segregatora i tym samym
dokonuje w ww. Pozycjach przedmiotu zamówienia zmiany polegającej na usunięciu z opisu
parametru „kolor”.
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Pytanie nr 9
Dotyczy:
Część II poz. 2.44
Zamawiający wymaga przekładek 1/3 A4 o gramaturze 240g. Przekładki tego typu produkowane są
z kartonu o gramaturze 190g. Proszę o dokonanie zmiany w SIWZ gdyż nie ma na rynku przekładek
o gramaturze 240g.
Odpowiedź nr9
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i tym samym dokonuje w ww. Pozycji przedmiotu
zamówienia zmiany parametru „gramatura” w następujący sposób:
JEST:
- gramatura: 240 g
ZMIANA NA:
- gramatura: 190 g
Pytanie nr 10
Dotyczy:
Część II poz. 2.45
Część IV poz. 4.46
Nie ma na rynku przekładek dokładnie takich jak opisane przez Zamawiającego, plastikowe,
numerowane 1-12, kolorowe i z kartą opisową. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie do
zaoferowania przekładek plastikowych, numerowanych 1-12 z kolorowymi indeksami zamiast
kolorowe i z kartą opisową.
Odpowiedź nr 10
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, artykuł opisany w ww. Pozycjach jest dostępny na rynku.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego jest otrzymanie bardziej trwałych
przekładek wykonanych z plastiku, które posiadają numerowanie 1-12 na indeksach przekładek lub na
karcie opisowej.
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opisanych przez Wykonawcę zakładek z kolorowymi
indeksami.
Pytanie nr 11
Dotyczy:
Część IV poz. 4.47
Nie ma na rynku przekładek dokładnie takich jak opisane przez Zamawiającego, plastikowe,
numerowane 1-5, kolorowe i z kartą opisową. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie do
zaoferowania przekładek plastikowych, numerowanych 1-5 z kolorowymi indeksami zamiast
kolorowe i z kartą opisową.
Odpowiedź nr 10
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, artykuł opisany w ww. Pozycjach jest dostępny na rynku.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego jest otrzymanie bardziej trwałych
przekładek wykonanych z plastiku, które posiadają numerowanie 1-5 na indeksach przekładek lub na
karcie opisowej.
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opisanych przez Wykonawcę zakładek z kolorowymi
indeksami.
Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie www.zamowienia.pw.edu.pl, w zakładce
dotyczącej przedmiotowego postępowania, ujednolicone po modyfikacjach dokumenty,
tj. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.
Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielone na pytania nr 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 stanowią
modyfikację treści SIWZ (Załączników 3 oraz 5 do SIWZ).
4

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W opinii Zamawiającego czas pozostały do upływu terminu składania ofert ustalonego na dzień
11 marca 2014 r. o godz. 12:00, jest wystarczający do uwzględnienia w ofertach dokonanej przez
Zamawiającego zmiany treści SIWZ.
W związku z tym, termin składania ofert, o którym mowa powyżej oraz termin otwarcia ofert
wyznaczony tego samego dnia na godz. 12:30, nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
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