
 

        BIURO FINANSÓW 

   CBA/F-WZP/956/2017 

Warszawa, dnia  25.04.2017 r. 

 

Do uczestników postępowania  

ubiegających się o udzielenie  

zamówienia publicznego 

 

 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup artykułów biurowych na potrzeby 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego” – 4/>PU/2017/MT 

 

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 

oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 poz. 831 i 1020 - ustawa Pzp), Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1  

Zgodnie z zapisami Rozdziału XI pkt. 1 SIWZ. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie  

z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza 

ofertowego, stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. Do składanej oferty Zamawiający nie wymaga 

załączenia formularza cenowego, uzupełnionego o informację o oferowanym produkcie. Przy 

tak przygotowanych ofertach Zamawiający, na etapie składania ofert, nie jest w stanie 

zweryfikować jakie produkty zostały zaoferowane oraz potwierdzić czy oferowane artykuły 

faktycznie spełniają postawione wymagania w tym zakresie. Czynność ta będzie następowała 

dopiero w momencie faktycznej dostawy we wskazane miejsce.  

Postawione w ten sposób wymagania odbierają Zamawiającemu możliwość skorzystania  

z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp i odrzucenia ofert nieodpowiadających treści SIWZ, ponieważ 

Zamawiający de facto nie wie, jakie produkty zostały zaoferowane a także, czy produkty 

równoważne (jeśli zostaną zaoferowane) nie posiadają gorszych parametrów od produktów 

wzorcowych. Brak takich danych w ofertach może być przesłanką do naruszeń naczelnej 

zasady Pzp określonej w art. 7 ust. 1, czyli równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji. 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisów SIWZ i wprowadzenie 

wymogu dołączenia do oferty formularza cenowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 



rozszerzonego o dodatkową kolumnę w której wykonawcy obligatoryjnie zobowiązani są 

wskazać producenta lub dystrybutora oraz numer katalogowy lub model oferowanego 

produktu, pod rygorem odrzucenia oferty, w przypadku nie wskazania tych informacji.  

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuj, że dokonuje zmiany treści SIWZ 

w poniższym zakresie. 

Zmiana SIWZ 

Do Rozdziału VII pkt. 2 dodaje się podpunkt: 

2.2 W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisywanych w załączniku nr 4 

do SIWZ poz. 10-18, 50, 108-109, 118, 175-176, 187-195 Zamawiający wymaga 

wskazania producenta, modelu oraz numeru katalogowego producenta oferowanego 

produktu.  

 

Zmiana SIWZ 

pkt. 4 Rozdziału XV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

4.  Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy szczegółową kalkulację ilościowo-cenową 

wraz ze wskazaniem producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego 

produktu. 

 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca do oferty nie dołączy dokumentu 

wymienionego w pkt. 2.2 Rozdziału VII Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 

produkty wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 2  

W poz. 21 i 22- nie występują dziurkacze z linijką, dziurkacze wyposażone są w listwę  

z naniesionymi formatami. Prosimy o wykreślenie zapisu. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem dziurkacz z linijką rozumie dziurkacz wyposażony 

w linijkę z naniesionymi formatami. 

 

Pytanie nr 3  

W poz. 50- prosimy o sprecyzowanie wymagań gdyż wskazany wzorcowy model kalkulatora 

posiada 12- pozycyjny wyświetlacz. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści 

SIWZ w poniższym zakresie: 

Zmiana SIWZ  

poz. 50 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie: 

 

  

 

 

50 
Kalkulator z 12 pozycyjnym wyświetlaczem typu CITIZEN SDC-

888X BK lub równoważny 



 

Pytanie nr 4  

W poz. 54- czy Zamawiający dopuszcza klej o większej gramaturze? 

 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5  

W poz. 69- standardowe koperty Bąbelkowe 12/B posiadają wymiar wewnętrzny 120x225mm  

oraz zewnętrzny 140x235mm. Prosimy o modyfikację. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści 

SIWZ w poniższym zakresie: 

Zmiana SIWZ  

poz. 69 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie: 

 

69 Koperta bąbelkowa 12/B, pakowane po 200 szt. 

 

Pytanie nr 6 

W poz. 73- standardowe koperty Bąbelkowe K12 posiadają wymiar wewnętrzny 440x665mm  

oraz zewnętrzny 460x680mm. Prosimy o modyfikację. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści 

SIWZ w poniższym zakresie: 

Zmiana SIWZ  

poz. 73 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie: 

 

73 Koperta bąbelkowa K12, opak. 100 szt. 

 

Pytanie nr 7  

W poz. 79 i 80- standardowo koperty C5 pakowane są po 500szt. Prosimy o modyfikację. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 8  

W poz. 104, 106 i 107- w wymaganych kolorach oraz z przeznaczeniem do pisania po metalu 

występują tylko markery olejowe, nie permanentne. Prosimy o modyfikację. 

 

Odpowiedź 

Zmiana SIWZ  

poz. 104, 106 i 107 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie: 

 



104 

Marker olejowy z okrągłą końcówką , 

grubość  lini pisania ok.1,5mm-2,5mm, 

wodoodporny do pisania na metalu, 

plastiku, drewnie. 

biały 

106 

Marker olejowy z okrągłą końcówką , 

grubość  lini pisania ok.1,5mm-2,5mm, 

wodoodporny do pisania na metalu, 

plastiku, drewnie. 

złoty 

107 

Marker olejowy z okrągłą końcówką , 

grubość  lini pisania ok.1,5mm-2,5mm, 

wodoodporny do pisania na metalu, 

plastiku, drewnie. 

srebrny 

 

Pytanie nr 9  

W poz. 131 i 132- wymagane przekładki wykonane są z białego kartonu a jedynie indeksy  

są kolorowe. Prosimy o modyfikację.  

 

Odpowiedź 

Zmiana SIWZ  

poz. 131 i 132 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie: 

 

131 
Przekładki A4/20 do segregatorów, numeryczne, kartonowe, 

kolorowe indeksy, opakowanie 20 szt. 

132 
Przekładki A4/20 do segregatorów,  kartonowe kolorowe 

indeksy, opakowanie 20 szt. 

 

Pytanie nr 10  

W poz. 136- czy Zamawiający dopuszcza segregatory 55mm? Czy pod pojęciem „z okuciem”  

Zamawiający ma na myśli wzmocniony okuciem otwór na palec? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie pod pojęciem okucie ma na myśli 

wzmocniony okuciem otwór na palec. 

 

Pytanie nr 11  

W poz. 137- standardem są segregatory o szerokości 75mm. Czy pod pojęciem „z okuciem”  

Zamawiający ma na myśli wzmocniony okuciem otwór na palec? Prosimy o modyfikację. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie pod pojęciem okucie ma na myśli 

wzmocniony okuciem otwór na palec. 

 

Pytanie nr 12  

W poz. 157- taśmy o wskazanych parametrach nie występują w standardzie, najbardziej 

zbliżony wymiar to 38mmx25m. Zbyt mała ilość aby wykonać je na specjalne zamówienie.  

Prosimy o modyfikację. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 



Pytanie nr 13  

W poz. 182-185- czy Zamawiający dopuszcza tusze o pojemności większej niż 25ml.? 

 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14  

W poz. 205- prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zakładki w bloczkach  

po 50 karteczek w jednym kolorze? Nie występują w mix kolor a jedynie w bloczkach 

jednokolorowych, dostępnych w 4 różnych kolorach. Prosimy o sprecyzowanie. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 

bloczków jednokolorowych w 4 różnych kolorach.  
 

 

Pytanie nr 15  

W poz. 30- prosimy o dopuszczenie folii o grubości 60mic. przy zachowaniu pozostałych 

parametrów. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 16  

W poz. 51- kartony o wymaganych wymiarach nie są ogólnodostępne. Najbardziej zbliżonym 

wymiarem do wymaganego jest 310x220x325mm. Prosimy o dopuszczenie kartonów o 

wskazanych wymiarach. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie kartonów o wymiarach 310x220x325. 

 

Pytanie nr 17  

W poz. 64- koperty o wymaganych wymiarach nie są ogólnodostępne. Najbardziej zbliżonym 

wymiarem do wymaganego jest 335x475mm. Prosimy o dopuszczenie kopert o wskazanych 

wymiarach. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 18  

W poz. 66- koperty o wymaganych wymiarach nie są ogólnodostępne. Najbardziej zbliżonym 

wymiarem do wymaganego jest 260x365mm. Prosimy o dopuszczenie kopert o wskazanych 

wymiarach. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie kopert o wymiarach 260x365 mm. 

 

Pytanie nr 19 

Poz. 67- koperty o wymaganych wymiarach nie są ogólnodostępne. Najbardziej zbliżonym 

wymiarem do wymaganego jest 400x410+35mm. Prosimy o dopuszczenie kopert  

o wskazanych wymiarach. 



Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie kopert o wymiarach 400x410+110 mm. 

 

Pytanie nr 20 

W poz. 109- w ofercie marki TOMA nie występuje marker dwustronny o wskazanych 

parametrach. Najbardziej zbliżony produkt marker dwustronny TOMA posiada końcówkę 

stożkową 0,8mm i końcówkę igłową 0,4mm. Prosimy o modyfikację 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że ma na myśli marker dwustronny TOMA lub równoważny z 

końcówką stożkową 0,8mm i końcówką igłową 0,4mm. 

 

Pytanie nr 21 

W poz. 145- nie występują spinacze plastikowe. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający  

ma na myśli spinacze 26mm wykonane z kolorowego powlekanego drutu? Czy Zamawiający 

dopuszcza spinacze 28mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że ma na myśli spinacze 26mm wykonane z kolorowego 

powlekanego drutu. Zamawiający nie dopuszcza spinaczy 28mm. 

 

Pytanie nr 22 

W poz. 161- czy Zamawiający ma na myśli torebkę na dokumenty formatu A4 zamykaną na 

suwak? Jeśli tak to najczęściej występują one w kolorze transparentnym, nie ma w kolorze 

czarnym. Jeśli Zamawiający ma na myśli inny produkt, prosimy o wskazanie dodatkowych 

parametrów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie teczki A4 PVC na suwak w kolorze 

transparentnym. 
 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

 

Zmiana SIWZ 

Poz. 196-202 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie: 

 

196 Wkład do pieczęci MODICO 2 (natuszowany) 

197 Wkład do pieczęci MODICO 3 (natuszowany) 

198 Wkład do pieczęci MODICO 4 (natuszowany) 

199 Wkład do pieczęci MODICO 5 (natuszowany) 

200 Wkład do pieczęci MODICO 6 (natuszowany) 

201 Wkład do pieczęci MODICO 3 (natuszowany) 

202 Wkład do pieczęci MODICO 4 (natuszowany) 

 

 

Zmiana SIWZ 

Odpowiednie zapisy rozdziału XII otrzymują brzmienie: 

 

 



b) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

 

Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa 

Przetarg nr 4/>PU/2017/MT 

Nie otwierać przed dniem 28.04.2017 r. 
 

d) Ofertę należy złożyć do dnia 28.04.2017 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA, 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

 

Miejsce i tryb otwarcia ofert 

 

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  

w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 28.04.2017 r. o godz. 11:00. 
 

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie 

 

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla stron postępowania. 
 

 

                                                                                      Dyrektor Biura Finansów 

                                                                                     Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

 

 

                                                                                       Daniel Art 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


