Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: P.I.T.P.Z.Lub.2600.64.2.2017.DK
Data: 14.09.2017 roku

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu
odrębnego nieograniczonego na: Dostawę artykułów kancelaryjno – biurowych i dostawę etykiet (II
części) nr ref. postępowania P.I.T.P.Z.Lub.2600.64.2017, odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zamawiający, Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Lublinie, informuje Ŝe wpłynęły
pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść pytań wraz z
odpowiedziami Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, przekazujemy poniŜej.
Pytanie 1:
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowania na dostawę artykułów kancelaryjno-biurowych i
etykiet prosimy o podanie ilości asortymentu w następujących pozycjach: 127, 128, 129, 130, 131.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, Ŝe dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pozycji nr 127, 128, 129, 130, 131
Formularza cenowego dla części I poprzez ich usunięcie (nie naleŜy więc ich wyceniać). Formularz
cenowy dla części I po modyfikacji otrzymuje brzmienie zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego pisma.
Pytanie 2:
125) Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści wycenę taśmy kauczuk syntetyczny o długości 66y? Jest
to długość standardowa. Wszystkie inne są produkowane na zamówienie, co zawsze podraŜa koszt
jednostkowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza taśmę z kauczuku syntetycznego o długości 66y, a więc dokonuje
modyfikacji SIWZ w zakresie pozycji nr 125 Formularza cenowego dla części I. Ww. pozycja otrzymuje
brzmienie: „Wymiary: szer. 48 - 50 mm x dł. 60,35 m (66 yardów), z folii polipropylenowej PP o grubości
25-50 µm, na bazie kleju kauczukowego, odporna na działanie temperatury w przedziale -25ºC / +40ºC,
duŜa wytrzymałość na rozerwanie, brązowa, szara lub przeźroczysta”.

Pytanie 3:
Pytanie do poz. 8
Zamawiający opisał długopis typu Zenith obudowa metalowa. Według naszej wiedzy długopisy o
wskazanych parametrach tj. końcówce wkładu, długości linii oraz obudowie metalowej nie występują.
Prosimy o zmianę opisu na: Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa
sztucznego, obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu
oddzielone mosięŜno-niklowaną obrączką, metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z
elementami plastikowymi, metalowy klips, metalowy wkład wielkopojemny w kolorze niebieskim, średnia
kulki 0,8 mm, długość linii pisania co najmniej 2000m.
lub wskazanie przykładowego modelu, jaki jest wymagany.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, Ŝe przykładowym modelem dla pozycji 8 Formularza cenowego dla części I jest
model COSMO.
Pytanie 4:
Pytanie do poz. 12
Etykiety z funkcją stick&lift (która jest charakterystycznym parametrem) nie występuje w ofertach
producentów w rozmiarze 30x40mm. Prosimy o zmianę na produkt ogólnodostępny o wybranym
rozmiarze z poniŜszej tabeli:
Etykiety cenowe

Usuwalne etykiety cenowe; A4, 25 ark./op., 26 x 16 mm, białe

Etykiety cenowe

Usuwalne etykiety cenowe; A4, 25 ark./op., 35,6 x 16,9 mm, białe

Etykiety cenowe

Etykiety cenowe do opisywania ręcznego; 924 etyk./op., 49 x 10 mm, białe

Odpowiedź:
Według wiedzy Zamawiającego etykiety takie są dostępne. Zamawiający wyjaśnia, Ŝe zgodnie z
zapotrzebowaniem zostaje przy wymiarach etykiet 30 x 40 mm.
Pytanie 5:
Pytanie do poz. 46 i 47
Czy Zamawiający opisując w parametrach groszkowa lub krystaliczna, będzie wymagał na etapie
realizacji przetargu koszulek groszkowych i krystalicznych, w zaleŜności od potrzeb jednostek
zamawiających? Czy zapis lub daje dowolność Wykonawcom zaoferowania wyłącznie jednego rodzaju
koszulki? Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycjach nr 46 i
47 Formularza cenowego dla części I. Ww. pozycje otrzymują brzmienie:
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Pozycja 46: „Koszulka A4 - Groszkowa na dokumenty, otwierana u góry, z przezroczystej antystatycznej
folii polipropylenowej, grubość folii min. 40 µm, wzmocniona multiperforacja brzegu umoŜliwiająca
wpięcie do kaŜdego segregatora, foliowe opakowanie min.100 szt.”
Pozycja 47: Koszulka A5 – „Groszkowa na dokumenty, otwierana u góry, z przezroczystej antystatycznej
folii polipropylenowej, grubość folii min. 40 µm, wzmocniona multiperforacja brzegu umoŜliwiająca
wpięcie do kaŜdego segregatora, foliowe opakowanie min.100 szt.”.
Pytanie 6:
Pytanie do poz. 52
Prosimy o doprecyzowanie jakich dokładnie markerów oczekuje Zamawiający, o jakim przeznaczeniu.
Podany opis zawiera parametry kilku produktów, co uniemoŜliwia zaoferowanie zgodnego z
wymaganiem.
Na rynku występują markery:
- permanentne (niezmywalne, na bazie alkoholu)
- olejowe (wytrzymałe na działanie czynników zewnętrznych)
- do flipchartów (na bazie wody)
- do tablic suchościeralnych
KaŜdy posiada inne parametry oraz inną cenę.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 52
Formularza cenowego dla części I poprzez rozbicie pozycji 52 na 2 odrębne pozycje o brzmieniu:
Pozycja 52: „Marker permanentny, nietoksyczny z atramentem na bazie alkoholu, długość linii pisania
min. 900m końcówka okrągła, grubość linii pisania 1-3 mm w plastikowej obudowie, kolor tuszu czarny,
czerwony, niebieski i zielony (kolor tuszu Zamawiający określi przy zamówieniu), zmywalny za pomocą
alkoholu. MoŜna nim pisać na kaŜdym rodzaju metalu, folii, szkle i PCV – ilość 12 800 szt.”
Pozycja 52a: „Marker olejowy – biały, szybkoschnący, wodoodporny z okrągłą końcówką o grubości
minimum 1,8mm, zawartość minimum 5 ml, moŜliwość pisania na stali, szkle, gumie i drewnie – ilość 90
sztuk.”.
Pytanie 7:
Pytanie do poz. 53
Czy Zamawiający opisując w parametrach końcówka ścięta lub okrągła, w metalowej lub plastikowej
obudowie będzie wymagał na etapie realizacji przetargu markerów ściętych i okrągłych, w zaleŜności od
potrzeb jednostek zamawiających? Czy zapis „lub” daje dowolność Wykonawcom zaoferowania
wyłącznie jednego rodzaju markerów? Prosimy o doprecyzowanie.
Prosimy równieŜ o doprecyzowanie w tym zakresie poz. 63, 65, 102, 149
Odpowiedź:
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Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycjach 53, 63,
65 102 i 149 Formularza cenowego dla części I . Ww. pozycje otrzymują brzmienie:
Pozycja 53: „Marker suchościeralny do białych tablic – Długość linii pisania min. 900m, końcówka ścięta,
grubość końcówki 1,5-4 mm w plastikowej obudowie, dostępny w czterech kolorach: czerwony, zielony,
czarny, niebieski (kolor tuszu Zamawiający określi przy zamówieniu)”.
Pozycja 63: Okładka do bindowania - karton – „Format A4, karton jednostronnie barwiony, bez połysku,
gramatura 250 g/m2 +/-20g/m2, min. 100 szt. w opakowaniu, kolor biały, czerwony”.
Pozycja 65: Ołówek – „Z Ŝywicy syntetycznej z niełamiącym się grafitem, o stopniu twardości HB”.
Pozycja 102: Spinacze biurowe 28 mm – „Metalowe, okrągłe, podginane noski, galwanizowane, rozmiar
28 mm, opakowanie min.100 szt.”.
Pozycja 149: Zszywacz od 20 do 30 kartek – „Mechanizm zszywający metalowy skutecznie dociskający i
nie zakleszczający zszywek, obudowa z metalu (o właściwościach antypoślizgowych), zszywający
jednorazowo min. 20 kartek papieru 80g/m2, głębokość wsuwania kartek min. 60 mm, na zszywki 24/6 i
26/6, pojemność magazynka min.100 szt. zszywek”.
Pytanie 8:
Pytanie do poz.120
Na rynku występują dwa rodzaje taśmy w dwóch róŜnych cenach: przeźroczysta oraz matowa
(niewidoczna po nałoŜeniu, usuwalna z większości powierzchni). Prosimy o doprecyzowanie jakiej taśmy
Zamawiający oczekuje, poniewaŜ opis jest sprzeczny.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe wymagana jest taśma zwykła przeźroczysta, tj. zgodna z opisem przedmiotu
zamówienia w pozycji 120 Formularza cenowego dla części I.
Pytanie 9:
Pytanie do poz. 127-131
Zamawiający nie określił ilości wymaganych taśm termotransferowych. Czy produkty te naleŜy pominąć i
nie wyceniać?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1.
Pytanie 10:
Pytanie do poz.137
Zamawiający wymaga teczki z długimi i szerokimi klapami. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów
klap.
Odpowiedź:
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Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 137
Formularza cenowego dla części I , która otrzymują brzmienie:
Pozycja 137: Teczka z tektury bezkwasowej wiązana – „Format A4 o regulowanej grubości min. 1,9 cm,
skrzydełka górne i dolne o wysokości – 9-11cm i szerokości 14-16cm, gramatura kartonu min. 300
g/m2”.
Pytanie 11:
Proszę o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w poz. 105 załącznik 1A do specyfikacji. Czy naleŜy
zaoferować cenę za jedno opakowanie zawierające 100 kompletów chusteczek suchych i mokrych i 653
zestawów w skład którego wchodzi chusteczka mokra i sucha?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe naleŜy zaoferować cenę za jedno opakowanie zawierające minimum 100
chusteczek suchych i mokrych (np. 50 szt. suchych + 50 szt. mokrych). To oznacza 653 zestawów w
skład którego wchodzą chusteczki mokre i suche.
Pytanie 12:
Zamawiający w pkt 13 Wadium ppkt 7 ujął Potwierdzeniem wniesienia wadium w innej formie niŜ
pienięŜna jest oryginalny dokument gwaranta, który naleŜy załączyć do oferty. Wnoszona gwarancja lub
poręczenie musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny i bezwarunkowy (płatny na pierwsze śądanie) i
musi obejmować cały okres związania ofertą.
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza iŜ gwarancja musi mieć charakter samoistny?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, konieczne jest precyzyjne wskazanie przez gwaranta zabezpieczonego rezultatu,
czyli okoliczności ziszczenia się gwarancji, których zaistnienie będzie uprawniało beneficjenta do
Ŝądania zapłaty określonej kwoty pienięŜnej. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jest
zobowiązaniem abstrakcyjnym i samoistnym w relacji do stosunku podstawowego, jakim jest stosunek
przetargowy, stąd treść zobowiązania do wypłaty wadium musi wynikać wprost z jej brzmienia. (Wyrok
KIO 821/15 z dnia 4 maja 2015 r.). Zobowiązanie gwaranta jest samoistne i abstrakcyjne, co oznacza Ŝe
Gwarant (zakład ubezpieczeń/bank) odpowiada nie za cudzy dług, lecz za dług własny. (Komentarz pod
redakcją T. Czajkowskiego z 2007). Samoistność gwarancji polega na tym, Ŝe dotyczy ona konkretnego
przetargu, a nie Ŝadnego innego albo ogólnie przetargów w których występuje Wykonawca. Dokument
gwarancji oprócz elementów obowiązkowych, musi wskazywać, Ŝe dotyczy tego konkretnego
postępowania.
Pytanie 13:
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Poz. 8 - czy Zamawiający wymaga długopisu w metalowej obudowie? Proszę o wskazanie
przykładowego produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, poniewaŜ wg naszej wiedzy nie ma
na rynku produktu który posiadałby wszystkie parametry.
Odpowiedź:
Odpowiedz jak na pytanie nr 3.
Pytanie 14:
Poz. 54, 55, 56, 57 oraz 111, 112 i 113 - Zamawiający wymaga produktu wykonanego wg norm, które
juŜ nie obowiązują. Zgodnie z uzyskaną informacją od producenta, produkt taki warunkowo moŜna
wykorzystać w starych budynkach (np. zmieniając starte tablice). Natomiast nie jest moŜliwe, aby takie
tablice i naklejki wykorzystać w nowym budownictwie. Proszę o weryfikację zapisu dotyczącego
wymaganych norm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia wg norm PN-N-01256-4:1997, PN92/N-1256/01 w pozycjach 54, 55, 56, 57 oraz 111, 112 i 113 Formularza cenowego dla części I.
Pytanie 15:
Poz. 111 - proszę o wskazanie dokładnych danych tablicy z instrukcją BHP – istnieje kilkadziesiąt
róŜnych wzorów, które róŜnią się takŜe cenowo.
Odpowiedź:
Według wiedzy Zamawiającego ceny ogólnych instrukcji bhp i ppoŜ uŜytkowania urządzeń są
porównywalne. Prosimy o uśrednienie ceny.
Pytanie 16:
Poz. 147- nie istnieje na rynku zakreślacz o szerokości pisania 2-6mm. Występujące na rynku produkty
posiadają szerokość linii pisania 1-5mm lub 2-5mm – proszę o zmianę opisu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, Ŝe modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji 147 Formularza cenowego
dla części I, który otrzymuje brzmienie:
Pozycja 147 - Zakreślacz – „Fluorescencyjny, Ŝółty, bezwonny tusz na bazie wody, szerokość linii
pisania 2-5 mm, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, nie przebijający”.

Zamawiający modyfikuje wskazane w pytaniach pozycję zgodnie z ich brzmieniem zawartym w
Formularzu cenowym dla części I po modyfikacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający

dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie terminu składania ofert jak poniŜej.
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Ogłoszenie o zamówieniu w części dotyczącej miejsca i terminu składania ofert oraz pkt 15. ppkt 1.
SIWZ otrzymują brzmienie: Oferty naleŜy składać w miejscu: Poczta Polska S. A. Pion Infrastruktury,
Wydział Zakupów, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, budynek biurowy, II piętro, pokój nr 201, w terminie
do dnia 18.09.2017 r. do godz. 10:00.

Treść SIWZ wraz z załącznikami naleŜy odczytywać z uwzględnieniem ww. zmian, a odmienne
uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.

Załączniki:
1) Formularz cenowy dla części I po modyfikacji
Adres do korespondencji:
Poczta Polska S.A. PI Wydział Zakupów,
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin
e’mail – przetargi@lublin.poczta-polska.pl
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