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BIURO FINANSÓW 
       Warszawa, dnia 19.04.2016r. 

CBA/F-WZP/901/2016   

       Egz. pojedynczy 

  

 

 

        Do uczestników postępowania  

 

 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Dostawa artykułów biurowych” – nr sprawy: 

6/ZP/CBA/2016/KK 

 

 

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9,                     

00-583 Warszawa, w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącym treści SIWZ, które 

wpłynęły w dniu 13.04.2016r., działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze 

zm.), udziela wyjaśnienia oraz dokonuje modyfikacji w sposób następujący: 

 

Pytanie nr 1: 

zadanie 1 pozycja 83 - koperta biała C6 bez okna - Zamawiający wskazuje jednostkę miary 

opakowanie, jaka ilość kopert ma być w opakowaniu. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 83 –  winno być op. 1000 szt. 

 

Pytanie nr 2: 

zadanie 1 pozycja 91 - nie ma na rynku laminatora spełniającego wszystkie wymagania 

Zamawiającego, proszę o dopuszczenie laminatora z szerokością wejścia 240mm,  z 

grubością laminowanej folii 60-150mic, z czasem nagrzewania 4-6min., z regulatorem 

doboru temperatury. Niestety nie znana jest nam funkcja ABS, producenci też nie wiedzą co 

ma oznaczać ta funkcja, dlatego bardzo proszę o wyjaśnienie lub usunięcie tego zapisu. 

Dodatkowo proszę również o usunięcie automatycznej kontroli temperatury, gdyż ta funkcja 

dedykowana jest dla laminatorów o znacznie większych możliwościach funkcyjnych jak i 

znacznie większych formatach (chodzi o format A3), a wymagane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 91 – Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ, na rynku są dostępne 

wymagane  laminatory. Funkcja ABS umożliwia łatwe usuwanie zakleszczonych lub źle 

usytuowanych folii wraz z dokumentem. 
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Pytanie nr 3: 

zadanie 1 pozycja 126 - skoroszyt PP A4 z wsuwką. Co oznacza termin "z wsuwką". Czy 

chodzi o pasek do opisu zawartości? Ponadto skoroszyty PP oryginalnie pakowane są po 

25szt w opakowaniu. Bardzo proszę o zmianę jednostki opakowaniowej na 25 szt. w ten 

sposób towar nie ulegnie zniszczeniu w czasie transportu 

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 126 – Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ, termin „wsuwka” 

oznacza pasek do opisu zawartości. 

 

Pytanie nr 4: 

zadanie 1 pozycja 127 - skoroszyty kartonowe oryginalnie pakowane są po 50 szt. w 

opakowaniu. Bardzo proszę o zmianę jednostki opakowaniowej na 50 szt., w ten sposób 

towar nie zostanie zabrudzony w czasie transportu.  

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 127 –  Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

zadanie 1 pozycja 135 - taśma biurowa w rozmiarze 24x30 pakowana jest w słupki po 6 szt., 

a nie po 5 szt. jak podaje Zamawiający. Proszę o zmianę jednostki opakowaniowej na 6 szt. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 135 – Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W związku z powyższym 

winno być 6 szt. 

 

Pytanie nr 6: 

zadanie 1 pozycja 136 - taśma biurowa w rozmiarze 18x30 pakowana jest w słupki po 8szt, a 

nie po 10szt jak podaje Zamawiający. Proszę o zmianę jednostki opakowaniowej na 8szt. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 136 – Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W związku z powyższym 

winno być 8 szt. 

 

Pytanie nr 7: 

zadanie 1 pozycje 137 i 138 - taśma pakowa w rozmiarze 50x66 pakowana jest po 6 szt., a 

nie po 8szt jak podaje Zamawiający. Proszę o zmianę jednostki opakowaniowej na 6 szt. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 137 i 138 – Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. W związku z 

powyższym winno być 6 szt. 

 

Pytanie nr 8: 

zadanie 1 pozycja 182 - nie ma już na rynku dostępnych zszywek 23/14, najbardziej zbliżony 

wymiar to 23/15. Bardzo proszę o zmianę rozmiaru zszywek na te które są dostępne na 

rynku. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 182 – Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ, na rynku są dostępne 

wymagane zszywki. 
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Pytanie nr 9: 

zadanie 2 pozycja 10 - na rynku występuje tylko jeden papier o nazwie skóra i jej strukturze 

jednak ma on gramaturę 230g, a nie 246 g jak podaje Zamawiający. Proszę o zmianę 

gramatury papieru ozdobnego na 230g, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź na pytanie: 

Zadanie 1 pozycja 10 – Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ, na rynku jest dostępny 

wymagany papier. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy do oferty należy dołączyć formularz cenowy?  

Odpowiedź na pytanie: 

Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie winni dostarczyć Wykonawcy zawiera Rozdział 

VII SIWZ. W ofercie ponadto Wykonawca winien złożyć wypełniony „Formularz ofertowy” 

(zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający ryczałtową cenę za 

oferowany przedmiot zamówienia, a wymagany przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu 

zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga składania, 

wraz  z ofertą,  dodatkowych formularzy cenowych. 

 

 
 

 
     

Dyrektor 
                  Biura Finansów 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
                 Daniel Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w egz. pojedynczym: 
Wyk. – KK 


