SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

Warszawa, dnia 18.08.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
ZP-765-3/17

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP-765-3/17 na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla sądów
apelacji warszawskiej, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie
informuje, iż w ramach niniejszego postępowania wpłynęły od Wykonawców zapytania, na które
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy udziela następujących odpowiedzi oraz na
podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej: „SIWZ”).
PYTANIE 1:
Czy zamawiający do grafitów: poz. 144 wymaga, aby wytrzymałość na złamania była co
najmniej 130g? Czy na fiolce grafitów ma być na trwale naniesione: nazwa producenta i kraj
pochodzenia, kod kreskowy, grubość i twardość grafitu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 2:
Czy zamawiający do długopisów 2 poz. 145 wymaga, aby dodatkowo obudowa długopisu była
nierozkręcana, a mechanizm wyłączania, (chowania wkładu), znajdował się w klipie długopisu?
czy obudowa Oprócz tego że jest przeźroczysta ma być również w kolorze tuszu (niebieska), czy
gumowy uchwyt ma być również w kolorze tuszu (niebieski)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.

PYTANIE 3:
Czy zamawiający do cienkopisów z poz. 152-154 wymaga, aby w cienkopisie gumowy uchwyt
był ponacinany w sposób odwzorowujący linie papilarne palców, co zwiększa komfort
użytkowania cienkopisu? Czy końcówka cienkopisu ma być metalizowana? Czy cienkopis ma
być wykonany z materiałów przetworzonych w co najmniej 54%?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 4:
Czy zamawiający do cienkopisów z poz. 155 wymaga, aby w cienkopisie gumowy uchwyt był
ponacinany w sposób odwzorowujący linie papilarne palców, co zwiększa komfort użytkowania
cienkopisu? Czy końcówka cienkopisu ma być metalizowana? Czy cienkopis ma być wykonany
z materiałów przetworzonych w co najmniej 54%?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 5:
Czy zamawiający może zażądać przy składaniu ofert próbki wkładu z poz. 164-166 w celu
weryfikacji, czy będzie dostarczany wkład spełniający wymogi SIWZ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia wyłącznie
próbek materiałów, określonych w pkt. 6.5.3. SIWZ.
PYTANIE 6:
Czy zamawiający może zażądać przy składaniu ofert próbki wkładu z poz. 167 w celu
weryfikacji, czy będzie dostarczany wkład spełniający wymogi SIWZ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia wyłącznie
próbek materiałów, określonych w pkt. 6.5.3. SIWZ.
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PYTANIE 7:
Czy zamawiający do flamastrów 2 poz. 169-172 wymaga, aby każdy flamaster był dodatkowo
pakowany fabrycznie w hermetycznie zamknięty woreczek foliowy? Czy na obudowie flamastra
ma być na trwałe naniesione: nazwa produktu, kraj pochodzenia, marka producenta?, czy
flamaster ma być wykonany w 80% z materiałów przetworzonych?, czy fibrowa końcówka ma
być umieszczona w metalowej tulei?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 8:
Czy zamawiający do markerów 2 poz. 173-174, wymaga, aby na obudowie markera na trwale
było naniesione: nazwa produktu, marka producenta?, czy marker ma być wyprodukowany w
fabryce z certyfikatem ISO 9001:2008?, czy ma być wykonany w 85% z materiałów
przetworzonych?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 9:
Prosimy o uzupełnianie opisu markera 2 poz. 175-177 o: na obudowie markera ma być na trwale
naniesione: nazwa producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy, data
produkcji. Tusz w markerze ma być pozbawiony substancji trujących takich jak: toluen, ksylen.
Końcówka markera ma być fabrycznie nasączona tuszem (ma być gotowy od razu do użycia).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 10:
Marker 2 poz. 178 spełniający parametry jest z płynnym tuszem dozowanym do końcówki
piszącej przy pomocy specjalnego tłoczka gwarantującego taką samą intensywność koloru przez
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cały okres użytkowania produktu. Występuje w komplecie z magnetyczną gąbką do tablicy
suchościeralnej. Wyprodukowany w fabryce posiadającej certyfikat ISO 9001. Prosimy o zmianę
opisu produktu w SIWZ
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w poz. 178 w
kolumnie nr 3 (opis) treść:
„Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co
najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów.”
otrzymuje brzmienie:
„Marker do tablicy suchościeralnej, grubość linii pisania 1,5-3mm, długość linii pisania co
najmniej 1000m, nie pozostawia śladów na tablicy po starciu, komplet 4 kolorów z gąbką
magnetyczną do tablicy suchościeralnej”.
W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie
określa bardziej szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu
zamówienia niż określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie
wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia
Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 11:
Prosimy o uzupełnianie opisu markera 2 poz. 179 o: na obudowie markera ma być na trwale
naniesione: nazwa producenta, symbol produktu, kraj pochodzenia, kod kreskowy, data
produkcji. Tusz w markerze ma być pozbawiony substancji trujących takich jak: toluen, ksylen.
Końcówka markera ma być fabrycznie nasączona tuszem (ma być gotowy od razu do użycia).
Czy zamawiającemu chodziło o czarny kolor tuszu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiającemu miał na myśli kolor czarny.
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w poz. 179 w
kolumnie nr 3 (opis) treść:
„Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o
grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz,”
otrzymuje brzmienie:
„Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o
grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor
czarny”.
W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie
określa bardziej szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu
zamówienia niż określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie
wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia
Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
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PYTANIE 12:
Czy zamawiający wymaga aby korektor 2 poz. 185 był pakowany fabrycznie w oryginalny
woreczek foliowy?, czy na obudowie korektora ma być na trwale naniesione: marka producenta,
symbol produktu, długość i szerokość taśmy korekcyjnej?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 13:
W załączniku 1 w pozycji 146-149 w opisie długopisu podane jest: "nasadka i klips w kolorze
tuszu" czy długopis na zdjęciu poniżej spełnia tą cześć tego opisu?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie dokonuje oceny zgodności
produktów z treścią SIWZ.
PYTANIE 14:
Zamawiający w SIWZ wskazał w pkt 6.5.3, że wymaga złożenia próbek oferowanych
produktów. Wymieniona jest, między innymi produktami, koperta z pozycji 65 OPZ. Czy
zamawiający będzie wymagał też złożenia próbki z pozycji 66 OPZ? W poprzednich
postępowaniach Zamawiający prowadzący postępowania centralnie na dostawę kopert dla sądów
powszechnych, ze względu na duże znaczenie tych pozycji (65 i 66 OPZ) dla należytego
zabezpieczenia korespondencji sądowej - zwłaszcza tej obszernej - żądał obu wzorów kopert i
pod względem jakościowym oceniał również obie pozycje, co dajemy Zamawiającemu pod
rozwagę.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia wyłącznie
próbek materiałów, określonych w pkt. 6.5.3. SIWZ.
PYTANIE 15:
Dotyczy kopert z pozycji 65 i 66 OPZ.
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Od kliku lat w ramach zamówień publicznych do Sądów powszechnych w miejsce kopert
odpowiadających poz. 65 i 66 Państwa OPZ, dostarczane są koperty o 2 mm dłuższe tj. o
wymiarach 300x460x40 mm, gdyż taki jest najczęściej spotykany standardowy dla tych kopert
wymiar na rynku. Zwiększenie długości koperty o 2 mm, nie ma żadnego wpływu na walory
użytkowe i funkcjonalność koperty, dlatego zamawiający każdorazowo w poprzednich
postępowaniach dopuszczał ten wymiar. Czy zamawiający dopuszcza w obu pozycjach kopertę o
2mm dłuższą tj. o wymiarach 300x460x40 mm?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo
do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma
zastosowanie wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie
uprawnia Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 16:
Dotyczy kopert z pozycji 65 i 66 OPZ.
Standardowa dokładność wykonania kopert o tak dużym gabarycie i znacznej gramaturze
papieru wynosi ok. +/- 2 do 3 mm, podobnie jak np. w kopertach z warstwą folii bąbelkowej poz.
24-30.
Czy ze względu na duży gabaryt kopert Zamawiający dopuszcza tolerancję wykonania z
dokładnością +/- 2 do 3 mm?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo
do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma
zastosowanie wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie
uprawnia Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 17:
Dotyczy kopert z pozycji 66 OPZ.
Zamawiający wymaga w tej pozycji kopert wykonanych z papieru o gramaturze 220 – 240 g/2.
W ostatnich latach Zamawiający w postępowaniu centralnym do tej pozycji dopuszczał koperty
wykonane z podwójnej warstwy papieru 2 x110 g/m2, gdzie suma gramatury obu warstw
wynosiła 220 g/m2. Takie koperty też ostatecznie (przez ostatnie kilka lat) były do tej pozycji
dostarczane. Podobnie jest w realizacjach na rzecz sądów powszechnych aktualnie tj. w roku
2017. Przy ocenie jakościowej, każdorazowo, koperty te otrzymywały maksymalną ilość
punktów.
Proponowane rozwiązanie znacznie podnosi walory użytkowe i funkcjonalne koperty. Ma
wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa przesyłanej korespondencji. Przy zastosowaniu dwóch
warstw papieru 2x110 g/m2 - dające łącznie gramaturę 220, oraz przy zastosowaniu specjalnej
techniki klejenia koperty, można uznać, że otrzymujemy wtedy tzw. „kopertę w kopercie”. W
trakcie procesu doręczania korespondencji, ewentualne uszkodzenie pierwszej, zewnętrznej
warstwy koperty, pozostawia najczęściej drugą warstwę (kopertę wewnętrzną) bez uszkodzeń.
Czy Zamawiający dopuszcza koperty wykonane z dwóch warstw papieru 2 x110 m2, gdzie suma
gramatur wynosi 220 g/m2?
6

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo
do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma
zastosowanie wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie
uprawnia Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 18:
Dotyczy kopert z pozycji 66 OPZ.
Zamawiający w pozycji 65, do koperty o tym samym rozmiarze co w pozycji 66, zasadnie i
słusznie wymaga papieru białego offsetowego. W pozycji 66 zamawiający natomiast nie określił
rodzaju papieru, dopuszczając tym samym, że może to być papier najniższej jakości, byleby
spełniał parametr gramatury i był koloru białego. Być może, jest to tylko niezamierzone
przeoczenie, ponieważ z określenia „wzmocniona” zawartego w OPZ do pozycji 66, można
wnioskować, że Zamawiającemu zależy na szczególnych cechach tej koperty. Przypadkowy
papier, spełniający tylko kryterium gramatury i koloru nie może dać Zamawiającemu gwarancji,
że otrzyma kopertę zgodną ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami.
Czy do pozycji 66 OPZ Zamawiający również wymaga zastosowania do wykonania koperty
papieru białego offsetowego?
Argumentacja.
Aktualny opis pozwala wykonawcy na dostarczenie kopert o niemożliwej do przewidzenia przez
Zamawiającego jakości. Zachowując aktualny opis Zamawiający nie może mieć pewności, że
dostarczone produkty do pozycji 66 zaspokoją jego potrzeby. Ponadto, tak ogólny, ograniczony,
co do innych, istotnych cech kopert opis nie gwarantuje Zamawiającemu, że przesyłana
korespondencja będzie należycie zabezpieczona przed ujawnieniem danych wrażliwych, a tym
samym, że koperta będzie nosiła wymaganą w OPZ cechę koperty „wzmocnionej”.
Zamawiający w §4 pkt. 1. „Zobowiązania wykonawcy” wymaga cytat:
„Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie pozbawiony wad fizycznych i prawnych,
jak również będzie odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej”
§4 pkt. 2.
„Wykonawca oświadcza, że będzie działał z należytą zawodową starannością w zakresie
niezbędnym dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej przepisami
prawa oraz odnoszącymi się do przedmiotu Umowy normami i zasadami dobrych praktyk.”
Opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego do pozycji 66, jak też cytowane wyżej dodatkowe
zapisy we wzorze umowy do postępowania ZP-765-3/17 nie mogą dać Zamawiającemu
gwarancji, że dostarczone koperty do tej pozycji będą zgodne z oczekiwanymi wymaganiami
Zamawiającego i że wyczerpią znamiona koperty wzmocnionej.
Bywa, że Zamawiający ogranicza opis techniczny produktu w obawie o zarzut stronniczości lub
na wskutek populistycznych protestów oferentów lub wykonawców, w których podnoszone
argumenty mijają się z prawdą, a często nawet wprowadzają zamawiającego celowo w błąd.
Takie działania wykonawców lub producentów mają na celu wywarcie presji na zamawiającym,
w celu obniżenia wymagań zamawiającego, aby otworzyć sobie furtkę do nierzetelnej realizacji
zamówienia artykułem, który tylko z pozoru lub w części spełnia wymagania zamawiającego. W
takich wypadkach dostarczany produkt często ma znacznie niższą jakość od produktu
standardowego, a nawet przeciętnego produktu rynkowego, będącego w powszechnej sprzedaży.
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Warte zauważenia jest, że artykuły o tak zaniżonych parametrach produkowane i zamawiane są
zazwyczaj na potrzeby konkretnego postępowania przetargowego, gdzie ich jakość jest tak
zaniżona, że nie znalazłyby odbiorcy na rynku komercyjnym. W znacznej części działania takie
dotyczą kopert z wymienionych wyżej pozycji, gdzie opis jest na tyle ogólny, ograniczony tylko
do podania wymiarów, koloru papieru (np. biały) i gramatury (220 - 240 g/m2) bez podania jego
rodzaju (np. offsetowy), nie mówiąc już o innych ważnych cechach kopert mających wpływ na
ich jakość i funkcjonalność. Z doświadczenia wynika, że wobec tak ograniczonych oczekiwań
zamawiającego, producent kopert lub wykonawca, kupuje papier pozagatunkowy na giełdach np.
po reklamacyjny, wycofany ze sprzedaży, nie trzymający parametrów, z istotnymi wadami
technicznymi i technologicznymi itp. tylko po to, aby uzyskać jak najniższą cenę wytworzenia
kosztem jakości koperty. Zamawiający w takim wypadku ma uniemożliwioną lub bardzo
ograniczoną możliwość złożenia reklamacji. Na ewentualny zarzut Zamawiającego skierowany
do Wykonawcy, że papier z którego wykonana jest koperta pyli, jest szorstki i zbyt szybko ulega
przetarciu, rozdarciu lub zagnieceniu i nie nosi tym samym cech koperty wzmocnionej,
wykonawca może, i z doświadczenia wiemy, że odrzuci reklamację informując Zamawiającego,
że papier spełnia parametry określone w OPZ, bo jest biały i ma gramaturę w granicach 220-240
g/m2 – jak np. wymagania zamawiającego w pozycji 66. Ważnym jest, że w kopertach papier, to
95 -98 % surowca potrzebnego do wytworzenia koperty. Papier - w tym biały - który jest np.
zbyt pylący i szorstki powoduje, że nie przywiera do niego wystarczająco mocno pasek
samoklejący HK, co stwarza bardzo duże ryzyko naruszenia tajemnicy korespondencji.
Zamawiający w takim przypadku musi brać pod uwagę, że adresat przesyłki może wystąpić do
Zamawiającego z zarzutem, że nienależycie zabezpieczył przesyłkę, w wyniku czego doszło do
naruszenia tajemnicy korespondencji. Klejenie papieru pylącego, o zbyt dużej szorstkości,
można w sposób obrazowy porównać do klejenia dwóch zakurzonych powierzchni. Łatwo sobie
wyobrazić, że takie spojenie nie będzie trwałe.
Istnieje bardzo wiele cech papieru, w tym tych istotnych dla jakości koperty. Poniżej
przedstawiamy tylko niektóre z nich:
- właściwości strukturalne: gramatura, grubość, stabilność wymiarowa, gładkość, spoistość
powierzchni itp.
- właściwości wytrzymałościowe: odporność na przedarcie, odporność na naderwanie, odporność
na zginanie, odporność na łamanie, twardość, sztywność, obciążenie zrywające, rozciągliwość,
- właściwości optyczne: nieprzeźroczystość, białość, barwa, połysk.
- właściwości hydrofobowe i hydrofilne: wilgotność bezwzględna papieru, wilgotność względna
papieru, stopień zaklejania, chłonność powierzchniowa papieru, skłonność do falowania itp.
- właściwości chemiczne: odczyn wyciągu wodnego lub pH powierzchni, zawartość popiołu.
- właściwości specjalne: skłonność do pylenia, odporność na starzenie, trwałość, skłonność do
elektryzowania się itp.
Większość producentów kopert w Polsce do swojej produkcji - w odniesieniu do kopert białych wykorzystuje w znacznej jej części papier offsetowy, ponieważ spełnia on wymagania istotne dla
jakości kopert. Korzystny jest też jego stosunek ceny do jakości.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo
do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma
zastosowanie wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie
uprawnia Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
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PYTANIE 19:
Dotyczy kopert z pozycji 65 i 66 OPZ.
Ze względu na to, że obie koperty z ww. pozycji są największymi kopertami z rozsuwanymi
bokami i spodem w tym postępowaniu - a przez co, wysyłana w nich zawartość jest o znacznie
większej objętości i wadze, niż w kopertach mniejszych i płaskich - informujemy
Zamawiającego i prosimy o rozważenie, czy nie zastosować w interesie Zamawiającego,
wymogu wzmocnienia klapki zamykającej kopert poprzez zwiększenie jej gramatury w stosunku
do gramatury papieru, z której wykonana jest pozostała część koperty. I tak w pozycji 65 OPZ
(gdzie Zamawiający wymaga gramaturę koperty 150-170g/m2) – standardowo stosuje się
wymóg gramatury klapki zamykającej minimum 200–220 g/m2, a do pozycji 66 OPZ (gdzie
Zamawiający wymaga gramaturę koperty 220-240g/m2) stosuje się klapkę zamykającą o
gramaturze 250-270 g/m2. Takie rozwiązanie znacznie podnosi bezpieczeństwo przesyłki i
znacząco wzmacnia najbardziej newralgicznie miejsce koperty, w którym najczęściej dochodzi
do jej rozdarcia. Biorąc pod uwagę, że korespondencja sądowa zawiera treści o szczególnie
dużej wrażliwości, taki wymóg wydaje się uzasadniony w celu należytego zabezpieczenia
wysyłanej zawartości i ochrony tajemnicy korespondencji.
W kopertach ze wzmocnionymi klapkami zamykającymi, wykonanymi z papieru offsetowego,
ale o podwyższonych gramaturach (nazywanym czasami zwyczajowo kartonem offsetowym),
często stosowane są taśmy zrywowej do ich otwierania, np. jak w kopertach kurierskich czy też
„bąbelkowych”. Ułatwia to otwieranie koperty oraz chroni przesyłaną korespondencję, ponieważ
otwiera się ją bez użycia ostrych narzędzi, co eliminuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia akt
np. nożyczkami lub nożem. Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że w kopertach
rozszerzanych, w których klapka zamykająca wykonana jest z takiej samej gramatury, jak
pozostała część koperty, w tym właśnie miejscu dochodzi do rozdarcia w trakcie procesu
doręczenia przesyłki, a tym samym naruszenia tajemnicy korespondencji.
Zarówno wzmocnienie klapki zamykającej, poprzez zwiększenie gramatury, jak też zaopatrzenie
jej w taśmę zrywową do otwierania, jest w tych produktach powszechnie spotykane.
Rozwiązania takie nie są zastrzeżone przez żadną z firm produkujących koperty, a w związku z
tym wykonać je może każdy producent kopert. Ponadto rozwiązania te nie mają istotnego
wpływu na cenę kopert, natomiast w sposób znaczny podnoszą bezpieczeństwo przesyłki, przez
co mają wypływ na zabezpieczenie interesu Zamawiającego.
Czy Zamawiający wymaga do pozycji 65 OPZ klapkę zamykającą wykonaną z papieru
offsetowego (zwanego też kartonem offsetowym) o gramaturze 200-220 g/m2 oraz do pozycji 66
z papieru offsetowego (kartonu offsetowego) o gramaturze 250-270 g/m2 i czy Zamawiający do
obu pozycji będzie wymagał taśmy zrywowej do otwierania?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo
do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma
zastosowanie wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie
uprawnia Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 20:
Dotyczy wzoru umowy – istotne postanowienia umowy §3 pkt. 12. w szczególe katalogu
oferowanych produktów.
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Zamawiający wymaga, aby katalog zawierał zdjęcia oferowanych produktów. Ideą katalogów
sporządzanych na okoliczność udzielenia zamówienia publicznego jest skatalogowanie
produktów, mające na celu ułatwienie Zamawiającemu odbioru cząstkowego, poprzez
możliwość jednoznacznego zidentyfikowania oferowanego w formularzu cenowym produktu z
tym dostarczanym bezpośrednio w dostawie cząstkowej.
Taki katalog spełni swoją rolę tylko wówczas, jeśli po zdjęciach w nim zamieszczonych, będzie
można zidentyfikować produkt, czy jest on tym oferowanym w formularzu cenowym, czy też
nie. Z naszego doświadczenia wynika, że niektóre katalogi zrobione przez wykonawców w
ogólne nie spełniają swojej roli z powodu zamieszczenia w nim zdjęć, po których identyfikacji
produktu dokonać nie można np.: zdjęcie wyjętych z opakowania jednostkowego pojedynczych
„szyn zszywek” bez żadnych znaków szczególnych, lub zdjęcie jednej białej koperty - również
wyjętej z opakowania - a zetem bez możliwości jej identyfikacji i oceny zgodności z OPZ, lub
też butelki z tuszem bez etykiety czy jakąkolwiek nazwą i informacjami, jaki to produkt.
Jeżeli po zdjęciu produktu w katalogu, Zamawiający nie będzie mógł jednoznacznie
zidentyfikować produktu i ocenić przy odbiorze, czy jest on zgodny z oferowanym artykułem w
formularzu cenowym wykonawcy np. nie wynika ze zdjęcia; marka produktu, nazwa, producent,
dane techniczne i inne istotne dla OPZ parametry artykułu, prosimy rozważyć, czy nie wymagać
od wykonawcy, aby zamieścił dodatkowe zdjęcie lub zdjęcia opakowania jednostkowego lub
zbiorczego z widoczną etykietą lub specyfikacją i aby dane zawarte na etykietach lub
opakowaniach zbiorczych, zawierały informacje minimum takie, jakich wymaga Zamawiający w
OPZ. Taki katalog pozwoli jednostce odbierającej dostawy cząstkowe dokonać oceny zgodności
dostarczanych przez wykonawcę produktów z tymi oferowanymi w formularzu cenowym.
Uzasadnienie dotyczące wprowadzenia zmian zawartych w pytaniach do Zamawiającego.
Ideą postępowań w trybie przetargu nieograniczonego jest to, że udział w nich może wziąć
każdy wykonawca, który ma możliwości, doświadczenie i potencjał, aby zaspokoić potrzeby
zamawiającego. Może się zdarzyć, że są firmy, które takiego potencjału nie mają, ale to nie
może być podstawą do ograniczania potrzeb zamawiającego. Działania wykonawcy powinny
być ukierunkowane na dążeniu do sprostania i spełnienia wymagań zamawiającego, a nie na
ograniczaniu jego potrzeb w celu ułatwienia czy uproszczenia sobie realizacji zamówień.
Bywa często, że wykonawcy lub producenci mogą oczekiwany, określony przez zamawiającego
produkt wykonać lub dostarczyć, lecz nie chcą podnieść standardu swoich produktów i
dostosować ich do OPZ, bo wiązałoby się to z dodatkowymi działaniami, których ponieść nie
chcą. Wiedzą też, że precyzyjny opis ograniczy im możliwość zaniżenia jego jakości w czasie
realizacji dostaw w ramach zawartej umowy.
Warte zauważenia jest też, że prawie zawsze, w sytuacjach, gdy zamawiający - mimo protestów
- podtrzymuje swoje wymagania, ten sam wykonawca, który wcześniej składał protest
wskazując, że produktu takiego nie może wykonać (podnosząc zazwyczaj argumenty
zmanipulowane i nieprawdziwe) nagle ma możliwości, żeby spełnić wymagania zamawiającego
i składa ważną i w pełni wartościową ofertę.
To, że w bieżących dostawach kopert na rzecz sądów powszechnych, Zamawiający otrzymuje do
tych pozycji koperty o podobnych cechach do tych proponowanych, nie jest zasługą opisu
przedmiotu zamówienia, lecz rzetelnością aktualnego Wykonawcy. Aktualny opis nie daje
Zamawiającemu gwarancji, że po zmianie Wykonawcy otrzyma koperty o równoważnym
standardzie.
Czy Zamawiający będzie precyzował wymagania dotyczące katalogu?
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Do wyżej wymienionych pytań załączam również fizyczne wzory kopert, które wysyłam Pocztą
Polską.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 3 ust. 12 załącznika nr 4 do SIWZ – istotnych
postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć katalog oferowanych produktów
w formie i formacie uzgodnionym z Zamawiającym oraz zdjęcia oferowanych produktów w
formacie JPG lub JPEG, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy. Każde zdjęcie
powinno być umieszczone w osobnym pliku oraz być opatrzone identyfikatorami produktu
Zamawiającego wskazanymi w formularzu cenowym.
W związku z powyższym wymagania dotyczące katalogu zostaną po zawarciu umowy
uzgodnione z Zamawiającym.
PYTANIE 21:
Poz. 67 – TO10105-008 – czy zamawiający może zadeklarować wykorzystanie całego
wolumenu wskazanego w SIWZ? ze względu na krótki czas realizacji i to że koperty z
nadrukiem można wykorzystać tylko do jednego celu ( jeżeli zamawiający ich nie kupi będzie je
trzeba poddać utylizacji) tzn. w/w postępowania, konieczne jest ich wcześniejsze
wyprodukowanie i taka wiedza jest konieczna w procesie kalkulacji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ:
- w pozycji 67 poprzez zmianę w kolumnie 6 (Ilość) z wartości „6” na wartość „256”;
- poprzez wykreślenie pozycji 68.
Numeracja w załączniku nr 1 do SIWZ pozostaje bez zmian.
PYTANIE 22:
Poz. 68 – T0101065-009 - czy koperty są bez nadruku?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści załącznika nr
1 do SIWZ:
- w pozycji 67 poprzez zmianę w kolumnie 6 (Ilość) z wartości „6” na wartość „256”;
- poprzez wykreślenie pozycji 68.
Numeracja w załączniku nr 1 do SIWZ pozostaje bez zmian.
Wobec powyższej zmiany pytanie Wykonawcy jest bezprzedmiotowe.
PYTANIE 23:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.67
Zamawiający wymaga kopert do maszynowego pakowania z nadrukiem Poczty Polskiej PP/UP
Racibórz, ilość 6 op.
Wymagana koperta jest nietypowym produktem zlecanym do produkcji producentom wyłącznie
na specjalne zamówienie. Prosimy o informację, czy pomimo nadruku miasta Racibórz ma być
w ramach postępowania dostarczona do Sądu w Warszawie?
Czy będzie to jednorazowe zamówienie? czy w transzach w ciągu roku?
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Informacja jest niezbędna do przygotowania kalkulacji ceny.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści załącznika nr
1 do SIWZ:
- w pozycji 67 poprzez zmianę w kolumnie 6 (Ilość) z wartości „6” na wartość „256”;
- poprzez wykreślenie pozycji 68.
Numeracja w załączniku nr 1 do SIWZ pozostaje bez zmian.
Wobec powyższej zmiany pytanie Wykonawcy jest bezprzedmiotowe.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że koperta dotyczy miasta Racibórz – w tym wypadku sąd
składający jednostkowe zamówienie wskaże jako miejsce dostawy lokalizację w Raciborzu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić dokładnej liczby transz, w
których zamawiane będą ww. koperty.
PYTANIE 24:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.86
Standardowe teczki do podpisu dostępne w ofertach producentów mają twardą oprawę pokrytą
materiałem skóropodobnym.
Prosimy o zmianę opisu na: oprawa twarda pokryta materiałem skóropodobnym lub folią PP.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w poz. 86 w
kolumnie nr 3 (opis) treść:
„Teczka do podpisu A4, 20 przekładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta folią PP.”
otrzymuje brzmienie:
„Teczka do podpisu A4, 20 przekładek wewnętrznych, oprawa twarda pokryta materiałem
skóropodobnym lub folią PP”.
PYTANIE 25:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.104
Zamawiający opisał segregator A5 „wzmocniony metalowymi okuciami”
Na rynku w ofertach producentów nie występują segregatory w formacie A5 z metalowymi
okuciami na dolnych krawędziach.
Prosimy o wykreślenie tego parametru z opisu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w poz. 104 w
kolumnie nr 3 (opis) treść:
„Segregator A5, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa,
szerokość grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wzmocniony metalowymi
okuciami, wymienna etykieta na grzbiecie”
otrzymuje brzmienie:
„Segregator A5, kolorowa oklejka pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa,
szerokość grzbietu 70-80mm, mechanizm dźwigniowy z dociskiem, wymienna etykieta na
grzbiecie”.
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PYTANIE 26:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.143
W opisie ołówków Zamawiający wymaga: oznaczenie producenta
Prosimy o doprecyzowanie, o oznacza ten zapis. Czy oznaczenie producenta ma być na
obudowie zaoferowanego ołówka przez Wykonawców ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie określa bardziej
szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji opisu przedmiotu zamówienia niż
określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do
konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do
zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 27:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz. 174
Czy w tej pozycji formularza wymagany jest marker zgodny z parametrami poz. 173 ? w kolorze
czerwonym ?
ODPOWIEDŹ:
Tak. Zamawiający dokonał stosownej korekty formularza w tym zakresie.
PYTANIE 28:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.179
Zamawiający wymaga markerów permanentnych z płynnym tuszem.
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „płynny tusz”.
Czy wymagany jest marker z płynnym tuszem tzn. z systemem dozowania tuszu za pomocą
tłoczka gwarantującego jednakową intensywność koloru przez cały czas używania produktu ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie określa bardziej szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji
opisu przedmiotu zamówienia niż określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że
prawo do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma
zastosowanie wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie
uprawnia Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 29:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.225
Zamawiający wymaga noży do papieru w zestawie z op.10 szt ostrzy.
Standardowo noże do papieru występują pojedynczo, nie są w zestawach z ostrzami łamanymi
op.10 szt.
Natomiast w poz.226 wymagane są też ostrza op.10szt pasujące do noży z poz.225.
Prosimy o wykreślenie z poz.225 zapisu „w zestawie ostrza łamane wymienne 18mm op.10szt”,
pozostały opis bez zmian.
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo
do składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma
zastosowanie wyłącznie do konieczności wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie
uprawnia Wykonawcy do zgłaszania żądania zmian SIWZ.
PYTANIE 30:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.242
Zamawiający wymaga podajnik do taśmy klejącej, kompatybilny z taśmą z D287+D295.
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis D287+D295 ?
Prosimy o ewentualne podanie rozmiarów taśmy pasującej do tego podajnika.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w poz. 242 w
kol. 3 treść:
„Podajnik do taśmy klejącej min18 mm, obciążony korpus z antypoślizgową podkładką,
metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśmą z D287+D295”
otrzymuje brzmienie:
„Podajnik do taśmy klejącej min18 mm, obciążony korpus z antypoślizgową podkładką,
metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy, podajnik kompatybilny z taśmą z poz. 240”
PYTANIE 31:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.243
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy pakowej przezroczystej o minimalnych
wymiarach 48mm x 45m ? Zgodnie z opisem taśmy pakowej brązowej wymaganej w poz.241.
Prosimy o zmianę opisu na: taśma pakowa przezroczysta, z klejem akrylowym, wymiar min.
48mm x 45m.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ i nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że prawo do składania wniosków o wyjaśnienie treści
SIWZ określone w art. 38 ust. 1 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do konieczności
wyjaśnienia kwestii wątpliwych. Przepis ten nie uprawnia Wykonawcy do zgłaszania żądania
zmian SIWZ.
PYTANIE 32:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz. 267
Dostępne w większości grzbiety wsuwane w ofertach producentów mają wymiar 10mm.
Prosimy o zmianę opisu na: grzbiet wsuwany 9mm lub10mm, kolor czarny.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w poz. 267 w
kol. 3 treść:
„Grzbiet wsuwany 9mm, kolor czarny”
otrzymuje brzmienie:
„Grzbiet wsuwany 9-10mm, kolor czarny”
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PYTANIE 33:
Pytanie dot. Formularz cenowy poz.288
Zgodnie z informacjami jakie otrzymaliśmy od dystrybutorów kalkulatorów z drukarką nie
występują na rynku polskim kalkulatory z wyświetlaczem LED. Opisy które są na stronach
internetowych nie mają potwierdzenia w kartach charakterystyki producentów. Prosimy o
podanie przykładowego modelu kalkulatora jaki jest wymagany lub wykreślenie z opisu
„wyświetlacz LED”, pozostały opis bez zmian.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w poz. 288 w
kol. 3 treść:
„Kalkulator biurowy z drukarką, 12-pozycyjny wyświetlacz LED, zasilany sieciowo, posiada
obliczenia podatkowe, obliczanie marży, podwójną pamięć, zaokręglanie wyników, tabulację,
cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowietej, klawisz podwójnego zera,
przełącznik ilości liczb po przecinku, drukarka dwukolorowa”
otrzymuje brzmienie:
„Kalkulator biurowy z drukarką, 12-pozycyjny wyświetlacz, zasilany sieciowo, posiada
obliczenia podatkowe, obliczanie marży, podwójną pamięć, zaokrąglanie wyników, tabulację,
cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera,
przełącznik ilości liczb po przecinku, drukarka dwukolorowa”
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy wezmą udział
w niniejszym postępowaniu i złożą oferty. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ stanowi
załącznik do niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wyznaczony
na dzień 29 sierpnia 2017 r. nie ulega zmianie.
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