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

Warszawa, dnia 23.08.2017 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:
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem ZP-765-3/17 chciałbym zadać pytanie
do pozycji 66 OPZ:
Po naszym ostatnim pytaniu dotyczącym poz. 66 OPZ Zamawiający nie odpowiedział
jednoznacznie czy w miejsce koperty z tej pozycji można dostarczyć kopertę dwuwarstwową
wykonaną z papieru białego offsetowego o gramaturze 2x110 g/m2, gdzie suma dwóch warstw
daje gramaturę 220 g/m2 – czyli wartość wymaganą przez Zamawiającego. Pragnę podkreślić,
że w chwili obecnej koperty dwuwarstwowe o wymiarach 300x460x40 i wykonane z podwójnej
warstwy papieru 2x110 g/m2 to jedyne koperty, które znajdują się w standardowej i
ogólnodostępnej sprzedaży, które spełniają wymagania Zamawiającego w poz. 66 OPZ. Według
mojej najlepszej wiedzy, żaden z producentów nie posiada w swojej standardowej ofercie
koperty o wymiarach 300x458x40 wykonanych z papieru o gramaturze 220-240 g/m2. W
załączeniu przykładowe linki do stron internetowych największych producentów kopert w
Polsce:
NC Koperty http://nckoperty.com.pl/oferta/rbd-koperty-z-rozszerzonymi-bokamii-spodemsamoklejace-z-paskiem/
Kuvert Polska http://www.kuvert.com.pl/pl/oferta/koperty/do-przesylek/rozszerzane-RBD
WZ Eurocopert http://www.wzeurocopert.pl/koperty-rozszerzane
A&G Koperty http://www.agkoperty.com.pl/rbd
Rayan Koperty http://rayan.com.pl/produkty/koperty-trojwymiarowe-rbd.html
Wykonanie kopert o wymiarach 300x458x40 wykonane z papieru o gramaturze 220-240 g/m2,
choć technicznie bardzo trudne, jest wykonalne. Trzeba jednak brać pod uwagę, żeby stworzyć i
wprowadzić na rynek nową kopertę potrzebny jest stosunkowo długi okres czasu, szacunkowo
od kilku do kilkunastu tygodni oraz zaangażowanie znacznych środków finansowych. Taki
proces zaczyna się od projektu siatki koperty, poprzez stworzenie i zamówienie nowego

wykrojnika, dobranie odpowiedniego rodzaju papieru, wykonanie próbnej partii kopert na
testach gotowego produktu kończąc. Trzeba będzie brać pod uwagę, że ze względu na wysoką
gramaturę papieru, testy mogą wypaść niekorzystnie, mogą w trakcie nich ujawnić się wady
produkcyjne i cały proces trzeba będzie rozpoczynać od nowa. Te wszystkie zależności
zaczynając od czynnika czasu, a na czynniku finansowym kończąc, będą miały istotny wpływ na
wykonanie wzorów kopert, które mają być załączone do oferty celem ocenienia ich przez
Zamawiającego. Może się okazać, że do oferty załączone zostaną koperty prototypowe przedtestowe, które mogą się znacznie różnić od finalnie dostarczanego produktu seryjnego lub,
że wykonanie takich wzorów ze względu na małą ilość czasu nie będzie w ogóle możliwe.
Dodam, że koperty o wymiarach 300x460x40mm wykonane z podwójnej warstwy papieru
2x110 g/m2 ze wzmocnioną i uzbrojoną klapą zamykającą, są od lat dostarczane do jednostek
sądownictwa w ramach ww. pozycji i zawsze przy ocenach otrzymywały najwyższą ilość
punktów.
Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie do pozycji 66 OPZ, koperty o
wymiarach 300x460x40mm wykonane z podwójnej warstwy papieru 2x110 g/m2 ze
wzmocnioną i uzbrojoną klapą zamykającą?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie do pozycji 66 OPZ, koperty o wymiarach 300x460x40mm
wykonane z podwójnej warstwy papieru 2x110 g/m2 ze wzmocnioną i uzbrojoną klapą
zamykającą.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 66 w załączniku nr 1 –
Opis przedmiotu zamówienia kol. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Koperta trójwymiarowa z rozszerzanymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm (+/2mm), wzmocniona, gramatura 220-240 g/m2 lub podwójna warstwa papieru 2x 110-120 g/m2,
wzmocniona klapa zamykająca, samoprzylepna HK, biała”
PYTANIE 2:
Zamawiający opisał wymagania w zakresie wilgotności papieru 4 +/-0,5%. Podany zapis jest
nieprecyzyjny. Aktualna wilgotność papieru posiadające pozostałe zgodne parametry to 3,6 –
5,0 %. Prosimy o zmianę opisu w zakresie tego parametru na: wilgotność 3,6- 5,0% +/-0,5
pozostały opis bez zmian.
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 3:
Zamawiający wymaga skorowidz szyty. Standardowe skoroszyty w ofertach producentów
zszywane są zszywkami metalowymi zszywkami.
Czy pod pojęciem „szyty” taką formę zszycia dopuszcza Zamawiający ?

ODPOWIEDŹ:
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Zamawiający nie określa bardziej szczegółowych wymagań w odniesieniu do wskazanej pozycji
opisu przedmiotu zamówienia niż określone w SIWZ, w tym sposobu zszycia. Zamawiający
dopuści zszycie skorowidza z poz. 16 metalowymi zszywkami.
PYTANIE 4:
W dniu 18.08.17 r. Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania nr. 15, 16, 17, 18, 19 w
zakresie kopert nie udzielił odpowiedzi, podtrzymał postanowienia SIWZ.
Nie możemy zgodzić się z odpowiedzią Zamawiającego, ponieważ wymagane są koperty, które
nie są dostępne w ofertach producentów w rozmiarze 300x458x40mm oraz wskazanej
gramaturze w poz.66 formularza cenowego.
Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp nie może wymagać od Wykonawców oferowania produktów
nieistniejących, tym bardziej nie może wymagać próbek produktów które nie istnieją.
Wnioskujemy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymiarów i gramatury na:
Poz. 65 wymiar 300x458x40mm +/-2mm,
Poz. 66 wymiar 300x458x40mm +/-2mm , gramatura 2 x 110g/m2
Zgodnie z art.7 ust 1 Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
Prawo do składania wniosków o wyjaśnienie jest jak najbardziej zasadne, a udzielenie
odpowiedzi przez Zamawiającego jest koniecznością wyjaśnienia kwestii wątpliwych.
ODPOWIEDŹ:
W zakresie poz. 66 – patrz odpowiedź na pytanie 2.
W zakresie poz. 65 Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 66 w załączniku
nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia kol. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Koperta trójwymiarowa z rozszerzanymi bokami i dnem o wymiarach 300x458x40 mm (+/2mm), papier biały offsetowy, gramatura 150-170 g/m2, samoprzylepna HK”
PYTANIE 5:
Formularz cenowy poz.82-85: Teczki skrzydłowe posiadające wszystkie wymagane parametry
przez Zamawiającego mają format A4+ , czyli wymiary: 40x250x320mm, który jest większy od
standardowego formatu A4. Prosimy o zmianę opisu na: teczka skrzydłowa A4 lub A4+,
pozostały opis bez zmian.
ODPOWIEDŹ:
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 82-85 w załączniku nr
1 – Opis przedmiotu zamówienia kol. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Teczka skrzydłowa A4 lub A4+ z dwoma rzepami, szerokość grzbietu 40mm, grubość tektury
co najmniej 2mm, powleczona folią PP, 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed
wysunięciem”
PYTANIE 6:
Formularz cenowy poz. 198. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zszywacza
zszywającego większą ilość kartek niż 10 ? Prosimy o zmianę opisu na: zszywający min.10
kartek, pozostały opis bez zmian.
ODPOWIEDŹ:
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Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ i nie dopuszcza zszywacza zszywającego
więcej niż 10 kartek w tej pozycji. 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 7:
Formularz cenowy poz.233
Zamawiający opisał klej w sztyfcie bezbarwny. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
standardowego kleju białego w sztyfcie, który dopiero po rozprowadzeniu na kartce papieru jest
klejem bezbarwnym, bez koloru ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że klej z poz. 233 ma mieć cechę bezbarwności po naniesieniu na papier.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie standardowego kleju białego w sztyfcie, który dopiero po
rozprowadzeniu na kartce papieru jest klejem bezbarwnym, bez koloru.
PYTANIE 8:
Formularz cenowy poz. 288. Zgodnie z naszą wiedzą oraz informacjami jakie otrzymaliśmy od
dystrybutorów kalkulatorów, modele z drukarką nie posiadają wymaganej funkcji tabulacji.
Tab, klawisz tabulacji lub tabulator to klawisz na klawiaturze komputera, wykorzystywany jest
on do wstawiania tabulacji lub dokańczania poleceń.
Prosimy o podanie przykładowego modelu kalkulatora jaki jest wymagany lub wykreślenie z
opisu „tabulacja”, pozostały opis bez zmian.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że poz. 288 w załączniku nr 1 – Opis
przedmiotu zamówienia kol. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Kalkulator biurowy z drukarką, 12-pozycyjny wyświetlacz, zasilany sieciowo, posiada
obliczenia podatkowe, obliczanie marży, podwójną pamięć, zaokrąglanie wyników, 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 Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 8 września 2017 r.
i w związku z tym dokonuje zmiany SIWZ:
Pkt 10.10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
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„SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE
00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6
Oferta w postępowaniu pn. „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla sądów
apelacji warszawskiej, znak: ZP-765-3/17
Nie otwierać przed dniem 08.09.2017 r. godz. 12:15”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”
Pkt 11.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Krasińskich 2/4/6 w
Warszawie w pokoju 0A14 (Biuro Obsługi Interesanta) (poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2017 roku do godziny 12:00.
Pkt 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Krasińskich 2/4/6 w
Warszawie w dniu 08.09.2017 r., o godzinie 12:15. Rozpoczęcie otwarcia – pok. 0A14 (Biuro
Obsługi Interesanta).”
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:
1) Terminu składania ofert (sekcja IV.2.2.)
2) Terminu i miejsca otwarcia ofert (sekcja IV.2.2., IV.2.7.)
3) Terminu związania ofertą (sekcja IV.2.6.)
4) Terminu realizacji zamówienia (sekcja II.2.7.)
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