Warszawa, 09 września 2019 r.
DAZ-SZP.262.46.2019
ZATWIERDZAM
Olga Golińska
Główny specjalista
Sekcja Zakupów
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 38/19/PN) na sukcesywną
dostawę artykułów biurowych dla NCBR.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), uprzejmie informuję, iż w dniu 06 września 2019 r. do
Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść
wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
Poz. 9 -12 – z uwagi na fakt, że producenci różnie określają swoje końcówki fibrowa lub
plastikowa, a w efekcie jest to taka sama końcówka proszę o potwierdzenie że cienkopis
określony przez producenta/dystrybutora, jako cienkopis z końcówką fibrową oprawioną
w metal spełni wymagania Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuję, iż przyjmie cienkopis z końcówką fibrową oprawioną w metal, jako
spełniający wymagania.

PYTANIE 2
Poz. 17 – z uwagi na fakt że nie ma na rynku fabrycznie pakowanych po 4 szt. opisanych
w pozycji długopisów proszę o zgodę dla pozycji 17 zastosowania konfekcji własnej
wykonawcy.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuję, iż wyraża zgodę na własne konfekcjonowanie Wykonawcy dla
poz. 17.

PYTANIE 3
Poz. 20 i 21 – proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Dziurkacze do 30 i 65 kartek
posiadają jednoczęściowy ogranicznik formatu.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuję, iż modyfikuje następująco zapis w załączniku nr 2 do SIWZ:
 poz. 20 - Dziurkacz o ergonomicznym kształcie, stalowe wytrzymałe ostrza, ogranicznik
formatu, zdolność dziurkowania do 65 kartek o gramaturze 80 g/m2;
 poz. 21 - Dziurkacz o ergonomicznym kształcie, stalowe wytrzymałe ostrza, ogranicznik
formatu, zdolność dziurkowania do 30 kartek o gramaturze 80 g/m2.

PYTANIE 4
Poz. 26 – poprzez zapis „pierwiastek kwadraty” należy rozumieć funkcję pierwiastka
określanego na kalkulatorze przyciskiem

?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuję, iż oznaczenie na kalkulatorze może być różne, natomiast kalkulator
ma posiadać funkcję pierwiastka kwadratowego, który odpowiada funkcji wykładniczej x1/2.

PYTANIE 5
Poz. 28 i 29 - proszę o potwierdzenie, że klej ma być bezwonny i niebrudzący po nałożeniu.
Klej w sztyfcie jest w kolorze białym dopiero po aplikacji staje się bezbarwny, a jeżeli ktoś
będzie się bawił klejem to zawsze się nim ubrudzi wiec subiektywnie oceniając żaden klej
w sztyfcie nie będzie niebrudzący jeżeli użytkownik będzie używał go w celu innym niż do tego
przeznaczony.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający potwierdza, iż klej ma być bezwonny i niebrudzący po nałożeniu.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zamówieniu nie ulega
zmianie, tj. termin składania ofert: do dnia 12.09.2019 r. do godz. 12:00, termin otwarcia
ofert: 12.09.2019 r. o godz. 13:00, w Sali nr 107.
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