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Warszawa, dnia 25 stycznia 2018 r.
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Urząd Regulacji Energetyki występując, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę
materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Urzędu Regulacji Energetyki,
działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z zadanymi
pytaniami przesłanymi do Zamawiającego udziela odpowiedzi po zacytowaniu pytań.
Pytanie 1
Poz.25
Karteczki samoprzylepne 51x51mm.
Prosimy o wyjaśnienie czy można zaoferować notesy mix kolorów w bloczku ?
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ilość kartek 250sztuk?
Odpowiedź 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 2.
Poz.68
Ołówek z gumką
Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ołówków o twardości HB , 2B , 2H ?
Odpowiedź 2.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 68 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
„• twardość grafitu: HB, 2B, 2H;
• posiadający gumkę do ścierania dopuszcza się ołówki bez gumki do ścierania dla
ołówków o twardości HB, 2B, 2H;
• twardość grafitu do ustalenia przy zamówieniu w zależności od zapotrzebowania
jednostki."
Pytanie 3.
Poz.85
Segregator A4/50mm
Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie segregatora o grzbiecie 55mm?
Odpowiedź 3.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 4.
Proszę o informację czy w pozycjach w których Zamawiający wskazuje różne kolory,
należy oferować produkty tego samego producenta/dystrybutora dla każdego koloru?
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Odpowiedź 5.
Zamawiający potwierdza taki wymóg.
Pytanie 6.
Poz. 26 – Proszę o możliwość i dopuszczenie do oferty karteczek 76x102mm co nie ma
żadnego wpływu na użytkowanie
Odpowiedź 6.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 7.
Poz. 33 – Proszę o wykreślenie z opisu wymogu czarnej kratki oraz zmianę gramatury
wymaganego kołonotatnika na 70 +/-10g, ponieważ wg. naszej wiedzy nie występuje w
sprzedaży produkt w obecny sposób opisany, tym samym brak jest produktu
pozwalającego na złożenie chociażby jednej ważnej oferty.
Odpowiedz 7.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 33 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• format: A4;
• kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm;
• po stronie prawej margines2cm ± 0,5 cm lub bez marginesu;
• kartki perforowane wzdłuż lewego grzbietu;
• w twardej oprawie;
• spirala z lewej strony;
• ilość dziurek z lewej strony: min.4;
• gramatura: 70g/m2±10g/m2;
• min.80-cio kartkowy."
Pytanie 8.
Poz. 44 – Proszę o usunięcie wymogu „grubość linii do 9mm”, gdyż taki wymóg jest
absurdem w przypadku produktu który robi ślad pędzelkiem.
Odpowiedź 8.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 44 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• korektor z pędzelkiem;
• szybkoschnący;
• nie pozostawia śladów i cieni na faksach i kserokopiarkach;
• w środku butelki kulka ułatwiająca mieszanie;
• pojemność: min.20ml."
Pytanie 9.
Poz. 45 – Proszę o usunięcie wymogu „grubość linii do 2mm” , gdyż taki wymóg jest
absurdem
Odpowiedź 9.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 45 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• korektor w piórze z metalową końcówką;
• w środku pisaka kulka ułatwiająca mieszanie;
• szybkoschnący;
• miękka obudowa ułatwiająca dozowanie płynu;
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• pojemność: min.8ml."
Pytanie 10.
Poz. 65 – Proszę o zmianę opisu z „jednostronnie powlekana folią o gramaturze
min.250g/m2” na „jednostronnie kolorowy błyszczący karton o gramaturze min.250g”
oraz usunięcie z opisu koloru granatowego i szarego przy zachowaniu pozostałych
parametrów bez zmian, tylko wówczas będzie można złożyć ofertę ważną,
niepodlegającą odrzuceniu, ponieważ żaden producent nie podaje informacji o
powlekaniu folią, oraz żaden producent nie ma okładek we wszystkich wskazanych
kolorach
Odpowiedź 10.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 65 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• format: A4;
• tekturowa;
• jednostronnie powlekana folią o gramaturze min.250g/m2 lub jednostronnie
kolorowy błyszczący karton o gramaturze min. 250g/m2;
• błyszcząca;
• kolory: biały, czerwony, zielony, niebieski, czarny - wybór w zależności od
zapotrzebowania jednostki;
• opakowanie: 100szt."
Pytanie 11.
Poz. 67 – Proszę o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem mechanizm
teleskopowy? Proszę również o usunięcie wymogu wyboru koloru ołówka przy
zamówieniu, ponieważ nie ma on znaczenia dla użytkownika, lub uzasadnienie jakie
ważne znaczenie przy użytkowaniu ma wybór koloru dla Zamawiającego.
Odpowiedź 11.
Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem mechanizmu teleskopowego rozumie
mechanizm umożliwiający wysuwanie wkładu z ołówka.
Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 67
w Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• ołówek automatyczny wyposażony w mechanizm teleskopowy;
• metalizowana końcówka;
• plastikowy lub metalowy klips;
• miękka podgumowana, przeciwpoślizgowa strefa uchwytu;
• gumka chroniona skuwką;
• grafit 0,5mm."
Pytanie 12.
Poz. 68 - Zamawiający poprzez opis „ołówek wykonany z innowacyjnego materiału
WOPEX lub równoważnego, który składa się w 70% z naturalnego drewna” wskazał
konkretnie na produkt marki Staedtler czego zabraniają przepisy ustawy PZP
(dopuszczenie równoważności ołówka składającego się w 70% z naturalnego drewna
nie daje możliwości zaoferowania produktu równoważnego, ponieważ tylko Staedtler
podaje takie dane dla swojego produktu). Co więcej ołówek ten nie występuje we
wszystkich wskazanych przez Zamawiającego grubościach. Tym samym nie ma
możliwości złożenia chociażby jednej ważnej oferty. Proszę zatem o dopuszczenie jako
produktu równoważnego ołówka wykonanego z drewna cedrowego.
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Odpowiedź 12.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 68 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
„• twardość grafitu: HB, 2B, 2H;
• posiadający gumkę do ścierania dopuszcza się ołówki bez gumki do ścierania dla
ołówków o twardości HB, 2B, 2H;
• twardość grafitu do ustalenia przy zamówieniu w zależności od zapotrzebowania
jednostki."
Pytanie 13.
Poz.75 – Proszę o zmianę w OPZ „wykonany z przezroczystego akrylu” na „wykonany z
przezroczystego tworzywa sztucznego”. Według naszej wiedzy nie ma na rynku
pojemniczków z akrylu.
Odpowiedź 13.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 75 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• wykonany z przezroczystego akrylu lub przezroczystego tworzywa sztucznego;
 z magnetycznym wieczkiem;
• okrągły lub kwadratowy;
• wypełniony spinaczami w ilości min.100szt.;
• przeznaczony na spinacze o rozmiarze 28mm±2mm."
Pytanie 14.
Poz. 76 – Przekładki opisane przez Zamawiającego sprzedawane są jako komplet: 12
kolorowych przekładek + strona tytułowa i nie ma możliwości wyboru koloru, ponieważ
jest to mix kolorów w kpl. Proszę zatem o usunięcie z opisu „kolor: dowolny do ustalenia
przy zamówieniu”
Odpowiedź 14.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 76 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• rozmiar: A4;
• indeks w tym samym kolorze co strona;
• perforowane;
• wykonane z kolorowego kartonu o gramaturze: 160g/m2±10g/m2;
• pakowane po 12 szt.;"
Pytanie 15.
Poz. 77 – Nie ma opisanych przez Zamawiającego przekładek. Jeżeli Zamawiający
oczekuje przekładek oznaczonych numerami 1-12 a numery mają być umieszczone na
kolorowych indeksach to proszę o zmianę opisu na przekładki z kolorowymi indeksami
wykonane z białego kartonu o gramaturze 160 +/-10g/m2. Jednocześnie proszę o
usunięcie z opisu „kolor: dowolny do ustalenia przy zamówieniu” ponieważ przy
przekładkach nie ma możliwości wyboru kolorów.
Odpowiedź 15.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 77 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• rozmiar: A4;
• nadruk od 1 do 12;
• indeks w tym samym kolorze co strona;
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• perforowane;
• wykonane z białego kartonu o gramaturze: 160g/m2±10g/m2;
• pakowane po 12 szt.;"
Pytanie 16.
Poz. 80, 81, 82, 83 – proszę o jednoznaczne wskazanie jakie właściwości ma spełniać
tektura w zakresie pkt. 5,3 i 5,5 wskazanej normy PN-EN ISO 9706. Zamawiający
wymagając takich właściwości zapewne posiada wiedzę na ten temat, dlatego proszę o
literalne wskazanie właściwości jakie winna posiadać tektura. Jednocześnie wskazujemy
że wymagane pudła, bez względu na pytane właściwości, nie są standardowymi
produktami dostępnymi na rynku od tzw. ręki i należy je robić na indywidualne
zamówienie. Dlatego też proszę o potwierdzenie, biorąc pod uwagę odpowiedź na
pierwszą część pytania, że Zamawiający zamówi wskazane pudła w poz. 80,81,82,83 w
ciągu trwania umowy w pełnej wskazanej ilości. Tylko w ten sposób będzie można
należycie przygotować o oszacować ofertę a potem należycie realizować umowę, gdyż
wykonawca wyłoniony w drodze postepowania będzie musiał zatowarować się w pudła,
ażeby zapewnić ciągłość dostaw, dostępność pudeł i należycie móc realizować
zamówienia dla Urzędu i jego placówek terenowych.
Odpowiedź 16.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 17.
Poz. 90 i 91– proszę o zmianę w opisie spinaczy z niklowe na galwanizowane, ponieważ
nie ma już w sprzedaży spinaczy krzyżowych niklowanych (kiedyś były to spinacze Dox
– obecnie wycofane ze sprzedaży).
Odpowiedź 17.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 90 i 91 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
Poz. 90
"• niklowane lub galwanizowane;
• krzyżowe;
• wielkość: 40mm±2mm;
• w opakowaniu 50szt."
Poz. 91
"• niklowane lub galwanizowane;
• krzyżowe;
• wielkość: 70mm±5mm;
• w opakowaniu 12szt."
Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści
Załącznika nr 1a do SIWZ (część II) jak niżej:
Poz. 1.
"Papier ksero A4/80g±2 g/m2, klasa B, białość min. 161 (CIE) +/-2, grubość min. 108µm
+/-3, nieprzezroczystość min.93%, gładkość (wg. testu Bendtsen) 180+/-50, ryza 500
arkuszy"
Poz. 2.
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"Papier ksero A3/80g±2 g/m2, klasa B, białość min. 161 (CIE) +/-2, grubość min. 108µm
+/-3, nieprzezroczystość min.93%, gładkość (wg. testu Bendtsen) 180+/-50, ryza 500
arkuszy"
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża
termin składania ofert na dzień 30 stycznia 2018 r., godz. 12.00. Otwarcie ofert
odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r., godz. 12.30. Miejsce pozostaje bez zmian.
Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki

