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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zwanej dalej „uPzp” na „sukcesywne

dostawy materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby wydziałów, jednostek

Policji województwa zachodniopomorskiego oraz jednostek Komendy Głównej Policji”:.

       

Na podstawie art. 38 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań jednego z Wykonawców  wraz

z odpowiedziami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp modyfikuje załącznik nr 3.2 do siwz (w załączeniu):

1) Pytanie nr 1 (dot. załącznika nr 3.2 do siwz)

„Poz.1 oraz 2 - wnioskujemy o wykreślenie tolerancji +/- 10% przy gramaturze papieru, gdyż jest możliwość

zaoferowania  papieru 75g/m2, który jest  znacznie  gorszy jakościowo i  kłopotliwy w użytkowaniu o czym

przekonało  się  już  wielu  naszych  Klientów,  kiedy  otrzymywali  ten  papier  od  konkurencji.  Papier  o  tej

gramaturze może pochodzić z rynku azjatyckiego, do którego parametrów nie są przystosowane drukarki z

naszego regionu Europy. Aby zapewnić sobie bezkonfliktową pracę urządzeń, wnioskujemy o zmianę zapisu

SIWZ poprzez zapis gramatura minimum 80g/m2 (jak to ma miejsce przy parametrze grubości).”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3.2 do siwz w poz.1 i 2:

Było: przeznaczony do drukowania i kopiowania dwustronnego; do drukarek laserowych i atramentowych oraz

kserokopiarek; biały CIE146+/-3; gramatura 80 g/m² (+/-10%), grubość minimum 100 nm.; 1ryza = 500 arkuszy

Zmienia  się  na  : przeznaczony  do  drukowania  i  kopiowania  dwustronnego;  do  drukarek  laserowych  i

atramentowych oraz kserokopiarek; biały CIE146+/-3; gramatura min. 80 g/m², grubość minimum 100 nm.;

1 ryza = 500 arkuszy

2) Pytanie nr 2 (dot. załącznika nr 3.2 do siwz)

„Poz.3 oraz 4 - wnioskujemy o doprecyzowanie papieru, gdyż w tej gramaturze 246-250g/m2 papier występuje

w  znacznie  ograniczonej  gamie  kolorów  (w  99%  biały  lub  kremowy)  oraz  głównie  z  fakturą.  Prosimy

jednoznacznie określić kolor papieru oraz czy ma być gładki czy tłoczony (z fakturą).”  

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje następująco treść załącznika nr 3.2 do siwz dla poz.3 i 4:

Poz. 3

Było: do drukarek atramentowych; gramatura min. 246 g/m² max. 250 g/m2; kolor, format A4; zastosowanie do
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np. dyplomów, wizytówek, zaproszeń; 1 ryza = 25 arkuszy

Zmienia się na  : do drukarek atramentowych; gramatura min. 220 g/m²; kolor, format A4; zastosowanie do np.

dyplomów, wizytówek, zaproszeń; 1 ryza = min. 20 arkuszy

Poz. 4

Było: do drukarek atramentowych; gramatura  min. 246 g/m² max. 250 g/m2; kolor, format A3; zastosowanie do

np. dyplomów, wizytówek, zaproszeń; 1 ryza = 25 arkuszy

Zmienia się na  : do drukarek atramentowych; gramatura min. 220 g/m²; kolor, format A3; zastosowanie do np.

dyplomów, wizytówek, zaproszeń; 1 ryza = min. 20 arkuszy

3) Pytanie nr 3 (dot. załącznika nr 3.2 do siwz)

„Poz.7  - wnioskujemy o zmianę gramatury papieru kancelaryjnego, gdyż występuje on tylko w gramaturze

60g/m2 (Zamawiający opisał 240g/m2 +/-10%)”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje następująco treść załącznika nr 3.2 do siwz dla poz.7

Było: papier kancelaryjny;  gramatura  240 g/m² (+/-10%);  biały w kratkę,  format A3; zastosowanie do np.

notatek, wykresów; 1 opak. = 100 arkuszy

Zmienia się na:  papier kancelaryjny;  gramatura  min.  60 g/m² max. 70 g/m²; biały w kratkę,  format A3;

zastosowanie do np. notatek, wykresów; 1 opak. = 100 arkuszy

W załączeniu zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej stanowiący załącznik nr 3.2  do siwz.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 09.05.2017r., godziny składania i otwarcia ofert nie

ulegają zmianie.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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