
Szczecin, dnia 26.04.2017 r.

ZZ-2380-35/17

informacja na stronę internetową

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 3.1 do siwz (w załączeniu):

1) Pytanie nr 1 (dot. załącznika nr 3.1 do siwz)

Poz. 5 – wnioskujemy o zmianę formatu bloku z B1 na wymiar min. 580x830mm, gdyż żaden z bloków

dostępnych na rynku nie ma dokładnie wymiaru B1 (707x1000mm) – jest to wymiar całej powierzchni

tablicy Flipchart

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w treści załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 5

2) Pytanie nr 2

Poz. 47 – wnioskujemy o zmianę wymiaru koperty ochronnej B4 (250x353mm) na wymiar  zewnętrzny

min.  290x370mm,  wymiar  wewnętrzny  min.  265x360mm  ze  względu  na  brak  na  rynku  koperty

o wskazanych wymiarach

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje następująco treść załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 47:

Było: wyściełana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejące z paskiem, wymiar

zewnętrzny ok. 255x375mm, wym. wewn. ok. 250X355mm (+/-5%)

Zmienia  się  na  : wyściełana  folią  bąbelkową,  zabezpieczającą  przesyłane  przedmioty,  samoklejące

z paskiem, wymiar zewnętrzny min. 255x375 mm, wym. wewn. min. 250x355 mm

3) Pytanie nr 3

Poz. 55 – wnioskujemy o zmianę zapisu na opakowanie min. 10 sztuk 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje następująco treść załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 55
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Było: biała, bezpyłowa, opakowanie zawiera do 12 szt.

Zmienia się na:  biała, bezpyłowa, opakowanie zawiera min. 12 szt.

4) Pytanie nr 4

Poz. 62 – wnioskujemy o zmianę zapisu na średnica min. 20mm oraz opakowanie min. 8 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje następująco treść załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 62

Było: powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem, mix kolorów;  średnica 20mm (+/-10%); opakowanie

4-8 szt.

Zmienia się na:  powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem, mix kolorów;  średnica 20mm (+/-10%);

opakowanie min. 8 szt.

5) Pytanie nr 5

Poz. 67 – wnioskujemy o wykreślenie zapisu wentylowana nasadka, gdyż producenci nie określają tego

przy tym konkretnym produkcie

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w treści załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 67

6) Pytanie nr 6

Poz. 78 – wnioskujemy o zmianę zapisu na grubość linii min. 2mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w treści załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 78

7) Pytanie nr 7

Poz. 82 – wnioskujemy o wykreślenie jednego rodzaju przekładek, które znalazły się w tym opisie, format

A4 cyferki 1-10 a wym. 235x105mm opakowanie 100 szt. to zupełnie dwa różne produkty

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje następująco treść załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 82

Było: (cyferki 1-10) kartonowe, różne kolory A4, wykonane z kartonu o gr.160g/m2 ( +/- 10%), pakowane

jednostkowo w folię ochronną, format A4, dziurkowane, wym. 235x105 mm  (+/-10%), opakowanie 100

szt., różne kolory.
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Zmienia się na:  (cyferki 1-10) kartonowe, różne kolory A4, wykonane z kartonu o gr.160g/m2 ( +/- 10%),

pakowane jednostkowo w folię ochronną, format A4, dziurkowane, wym. 225x297 mm (+/-10%), różne

kolory.

8) Pytanie nr 8

Poz. 102 – wnioskujemy o zmianę zapisu na szer. min. 48mm

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w treści załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 102

9) Pytanie nr 9

Poz. 104 – wnioskujemy o zmianę zapisu na gramatura min. 280g/m2

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w treści załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 104

10) Pytanie nr 10

Poz. 106 - wnioskujemy o zmianę zapisu na poj. min. 22ml

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w treści załącznika nr 3.1 do siwz dla poz. 106. 

Ponadto na podstawie  art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający modyfikuje  załącznik nr 3.1 do siwz (w załączeniu)

w następujących pozycjach:

1) poz. 6 

Było: format A4, 20-25 kartek

Zmienia się na: format A4, 20 kartek 

2) poz. 7 

Było: format A3, 20-25 kartek

Zmienia się na: format A3, 20 kartek 

3) poz. 19 załącznika nr 3.1 do siwz

Było: dwie tekturowe, bezkwasowe okładki formatu A4 połączone tasiemką, do ochrony i stabilizacji luźnych

dokumentów, gr 923g/m2 (+/-10%); szt.

Zmienia  się  na: dwie  tekturowe,  bezkwasowe  okładki  formatu  A4  połączone  tasiemką,  do  ochrony  i

stabilizacji luźnych dokumentów, gr 923g/m2 (+/-10%); kpl.

3



4) poz. 29 

Było: elastyczne, średnica 60mm, połowa obwodu 100mm (+/-10%); opakowanie 1kg

Zmienia się na: elastyczne, średnica 60mm, opakowanie 1kg

5) poz. 32 

Było: Metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 32 mm; pakowane po 12-15 szt.

Zmienia się na: Metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 32 mm; pakowane po 12 szt.

6) poz. 33 

Było: Metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 51 mm;  pakowane po 12-15 szt.

Zmienia się na: Metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 51 mm;  pakowane po 12 szt.

7) poz. 34 

Było: Metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 25 mm; pakowane po 12-15 szt.

Zmienia się na: Metalowy – odporny na odkształcenia;  kolor czarny, rozmiar 25 mm; pakowane po 12 szt.

8) poz. 35 

Było: Metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 19 mm; pakowane po 12-15 szt.

Zmienia się na: Metalowy – odporny na odkształcenia; kolor czarny, rozmiar 19 mm; pakowane po 12 szt.

9) poz. 37 

Było: Koperta C3; biała, z rozszerzanym dnem i bokami typu SDS, samoklejąca z paskiem, wymiary: 390 x

255 x 40mm (+/-10%)

Zmienia się na: Koperta typu SDS; biała, z rozszerzanym dnem i bokami, samoklejąca  z paskiem, wymiary:

390 x 255 x 40mm (+/-10%)

10) poz. 43 

Było: wyściełana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejące  z paskiem wymiar

zewnętrzny ok. 200x275mm wym. wewn. ok.175x265mm (+/-5%) 

Zmienia się na: wyściełana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejące z paskiem

wymiar zewnętrzny min. 200x275mm wym. wewn. min.175x265mm  

11) poz. 49 

Było: z  rozszerzanymi  bokami  i  spodem  RBD,  samoklejące  z  paskiem  HK  ,  format:  B4,wym.  wew.:

250x353x38mm, kolor: brązowa ,gramatura: 120 g/m2 (+/- 5%), opakowanie: 250 szt.

Zmienia  się  na: z rozszerzanymi  bokami i  spodem RBD, samoklejące z  paskiem HK,  format:  B4,wym.:
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250x353x38mm, kolor: brązowa ,gramatura: 150 g/m2 (+/- 5%), opakowanie: 250 szt.

12) poz. 51 

Było: wykonane  są  z  wyjątkowo  trwałego,  trójwarstwowego  polietylenu  HDPE.  Grubość  powyżej  80

mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne z dodatkową, przezroczystą kieszenią

na dokumenty typu Cross Safe; zamykana specjalną taśmą AMERSAFE, wymiar zewn. ok.325x475 mm (+/-

5%), kod kresowy

Zmienia się na: wykonane są z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. Grubość powyżej

80  mikronów  gwarantuje  wysoką  odporność  na  uszkodzenia  mechaniczne;  zamykana  specjalną  taśmą

AMERSAFE, wymiar zewn. ok.325x475 mm (+/- 5%), kod kresowy

13) poz. 52 

Było: szybkoschnący płyn korygujący, nie zawiera PCV, metalowa końcówka, pojemność 6-7mm (+/-10%)

Zmienia się na: szybkoschnący płyn korygujący, nie zawiera PCV, metalowa końcówka, pojemność 6-7ml (+/-

10%)

14) poz. 58 

Było: do  oprawiania  dokumentów,  formatu  A4,  średnica:  4mm,  max.  ilość  kartek  10szt,  kolor:  czarny  i

niebieski, 50 szt. w opakowaniu

Zmienia się na: do oprawiania dokumentów, formatu A4, szer. grzbietu: 4mm, max. ilość kartek 10szt, kolor:

czarny i niebieski, 50 szt. w opakowaniu

15) poz. 59 

Było: do  oprawiania  dokumentów,  formatu  A4,  średnica:  6mm,  max.  ilość  kartek  20szt,  kolor:  czarny  i

niebieski, 50 szt. w opakowaniu

Zmienia się na: do oprawiania dokumentów, formatu A4, szer. grzbietu: 6mm, max. ilość kartek 20szt, kolor:

czarny i niebieski, 50 szt. w opakowaniu

16) poz. 60 

Było: do  oprawiania  dokumentów,  formatu  A4,  średnica:  9mm,  max.  ilość  kartek  40szt,  kolor:  czarny  i

niebieski, 50 szt. w opakowaniu

Zmienia się na: do oprawiania dokumentów, formatu A4, szer. grzbietu: 9mm, max. ilość kartek 40szt, kolor:

czarny i niebieski, 50 szt. w opakowaniu

  

17) poz. 61 

Było: do oprawiania dokumentów, formatu A4, średnica: 12mm, max. ilość kartek 100szt,  kolor: czarny i

niebieski, 50 szt. w opakowaniu
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Zmienia się na: do oprawiania dokumentów, formatu A4, szer.  grzbietu: 12mm, max. ilość kartek 100szt,

kolor: czarny i niebieski, 50 szt. w opakowaniu

18) poz. 63 

Było: dwustronny, permanentny do pisania po każdej powierzchni, doskonały do opisywania płyt CD/DVD i

folii; dwa rodzaje końcówek; kolor: czarny, czerwony, niebieski

Zmienia się na: dwustronny, permanentny do pisania po każdej powierzchni, do opisywania płyt CD/DVD i

folii; dwa rodzaje końcówek: igłowa 0,5mm i stożkowa 1mm; kolor: czarny, czerwony, niebieski

19) poz. 64 

Było: przeznaczony do pisania i  wykonywania oznaczeń na tablicach suchościeralnych bez dodatku octanu

butylu; system CAP OFF; możliwość ponownego napełnienia, zestaw 4 markerów w podstawowych kolorach

(czarny, czerwony, niebieski, zielony) + gąbka; grubość lini pisania 1,5-3 mm (+/-10%)

Zmienia się na: przeznaczony do pisania i wykonywania oznaczeń na tablicach suchościeralnych bez dodatku

octanu butylu; system CAP OFF; zestaw 4 markerów  w podstawowych kolorach (czarny, czerwony, niebieski,

zielony); grubość lini pisania 1,5-3 mm (+/-10%)

20) poz. 77 

Było: szary makulaturowy,  80 g/m2(+/-10%), format: 100x130m, 5kg (40 arkuszy +/-10%)

Zmienia się na: szary makulaturowy,  80 g/m2(+/-10%), format: 100x130cm, 5kg (40 arkuszy +/-10%)

21) poz. 80 

Było: spray do czyszczenia tablic suchościeralnych białych, pojemność  do 250 ml

Zmienia się na: spray do czyszczenia tablic suchościeralnych białych, pojemność 250 ml

22) poz. 81 

Było: prostokątna do stempli metalowych, czarna; wym. około 110x70mm (+/- 10%)

Zmienia się na: prostokątna do stempli; wym. około 110x70mm (+/- 10%)

23) poz. 97 

Było: wym. 60x90 cm w ramie drewnianej

Zmienia się na: wym. 60x90 cm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu

24) poz. 98 

Było: wym.90x120 cm w ramie drewnianej

Zmienia się na: wym.90x120 cm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu
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25) poz. 99 

Było: wym. 120x200 cm w ramie drewnianej

Zmienia się na: wym. 120x200 cm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu

26) poz. 110 

Było: fluorescencyjny do zaznaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, nietoksyczny, nie rozmazujący się;

profilowany klips  ułatwia  zdejmowanie  skuwki;  końcówka ścięta;  kolory:  żółty,  niebieski,  pomarańczowy,

zielony, różowy.

Zmienia się na: płaski, fluorescencyjny do zaznaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, nietoksyczny, nie

rozmazujący się; profilowany klips ułatwia zdejmowanie skuwki; końcówka ścięta; kolory: żółty, niebieski,

pomarańczowy, zielony, różowy.

W załączeniu zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej stanowiący załącznik nr 3.1  do siwz.

Termin składania  i  otwarcia  ofert  ulega zmianie  na dzień 12.05.2017r., godziny składania zmienia  się  na

godz.13:00, a godzina otwarcia ofert zmienia się na godz. 13:30. Termin wniesienia wadium ulega zmianie na :

do dnia 12.05.2017r. godz. 13:00.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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