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Warszawa, dnia 29 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 i 4 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. 103 – Proszę o zmianę w opisie na gramaturę przekładek ok.450g, lub 450g +/-10g,
lub 450-500g. Obecne wszyscy producenci teczek spełniających pozostałe wymagania
określają gramaturę kartek jako około 450g. lub 460g
Odpowiedź 1.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 103 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• format: A4;
• wykonana z twardego kartonu pokrytego tworzywem sztucznym o fakturze skóry;
• okienko na okładce z wymienną etykietą;
• grzbiet harmonijkowy;
• min.20 wewnętrznych przegródek;
• każda przegródka posiada 3 lub 4 otwory do podglądu jej zawartości;
• gramatura przekładek: 450-500 g/m2;
• kolor: dowolny do ustalenia przy zamówieniu."
Pytanie 2.
Poz. 104 – Teczka tego typu nie może mieć grzbietu w formie harmonijki, grzbiet ma
zawsze zakryty, a cała teczka może być w formie harmonijki. Proszę o zmianę opisu.
Odpowiedź 2.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 104 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• wykonana z polipropylenu;
• przeznaczona na dokumenty formatu A4;
• 6 przegródek;
• indeksy w celu opisania;
• zapięcie na zatrzask lub gumkę;
• kolor: dowolny do ustalenia przy zamówieniu."
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Pytanie 3.
Poz. 108 – Teczka z rzepem kopertowa, zamykana na jeden rzep posiada szerokość
grzbietu 10mm. Proszę o zmianę opisu w przeciwnym razie brak możliwości złożenia
ważnych ofert.
Odpowiedź 3.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 108 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• przeznaczona na dokumenty formatu A4;
• wykonana z kartonu powlekana folią polipropylenową;
• gramatura: min.350g/m2
• kolor: dowolny do ustalenia przy zamówieniu;
• zamknięcie: jeden rzep;
• kolor: dowolny do ustalenia przy zamówieniu."
Pytanie 4.
Poz. 116 i 118 – Proszę o dopuszczenie przekładek wykonanych z polietylenu (folia
PET) co nie ma żadnego znaczenia dla użytkownika, lub uzasadnienie dlaczego zakładki
muszą być z folii PP.
Odpowiedź 4.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 116 i 118 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
Poz. 116.
"• rozmiar: 12mm x 45mm±2mm;
• wykonane z polipropylenu lub polietylenu - pół transparentne - nie zasłaniają tekstu,
na którym są przyklejone;
• grubość: min.60mic.;
• samoprzylepne;
• wielorazowego użytku;
• możliwość pisania po karteczkach;
• ilość karteczek w bloczku: min.20szt.;
• ilość bloczków w opakowaniu: min.4 bloczki.;
• min. 4 różne kolory."
Poz. 118.
"• rozmiar: 25mm x 45mm±2mm;
• wykonane z polipropylenu lub polietylenu - pół transparentne - nie zasłaniają tekstu,
na którym są przyklejone;
• grubość: min. 60mic.;
• samoprzylepne;
• wielorazowego użytku;
• możliwość pisania po karteczkach;
• ilość karteczek w bloczku: min.20szt.;
• ilość bloczków w opakowaniu: min.2 bloczki;
• min.2 różne kolory."
Pytanie 5.
Poz. 121 – Proszę o usunięcie z opisu „kolor do ustalenia przy zamówieniu”. Opisane
zszywacze występują w jednym kolorze bez możliwości wyboru kolorów.
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Odpowiedź 5.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 120 i 121 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
Poz. 120.
"• metalowy mechanizm;
• plastikowe ramię lub zszywacz metalowy z elementami plastikowymi,
• antypoślizgowy spód;
• zszywki ładowane od góry;
• na zszywki w rozmiarze 24/6 oraz 26/6;
• możliwość załadowania jednorazowo min.100 zszywek;
• zszywa jednorazowo min.25 kartek;
• głębokość wsunięcia kartki: min. 75mm. "
Poz. 121.
"• metalowy mechanizm;
• plastikowe ramię lub metalowe ramię;
• antypoślizgowy spód;
• zszywki ładowane od góry;
• na zszywki w rozmiarze od 23/6 do 23/13;
• możliwość załadowania jednorazowo 100 zszywek;
• zszywa jednorazowo min.100 kartek;
• głębokość wsunięcia kartki: min.45 mm"
Pytanie 6.
Poz. 130 – W naszej ocenie Zamawiający opisał nieistniejące przekładki:
jeżeli przekładki mają być kolorowe to nie posiadają indeksów wzmacnianych
folią, jeżeli indeksy mają być wzmacnianie folią to przekładki są białe i mają kolorowe
indeksy wzmacniane folią ponieważ na chwilę obecną nie wiemy jakie przekładki życzy
sobie Zamawiający (całe kolorowe, czy białe z kolorowymi laminowanymi indeksami) to
proszę również o rozszerzenie gramatury wymaganych przekładek do 170g, ażeby
można było zaoferować produkt zgodny po doprecyzowaniu w odpowiedzi na pierwszą
część pytania.
Odpowiedź 6.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 130 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• białe przekładki kartonowe, każda zakończona kolorowym niezadrukowanym
numerycznie indeksem wzmocnionym folią
• karta opisowo-informacyjna
• indeksy w min. 5 kolorach
• uniwersalne otwory w przekładkach umożliwiające wpinanie ich do segregatora
• Format A4
• karton o gramaturze 160g/m2±10g/m2
• jednostka sprzedaży 1 opakowanie zawierające 10 szt przekładek"
Pytanie 7.
Doprecyzowania wymaga odpowiedź na pytanie 15 do poz. 77
Powinno być indeksy kolorowe a nie indeks w tym samym kolorze co strona.
Odpowiedź 7.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 77 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
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"• rozmiar: A4;
• nadruk od 1 do 12;
• indeks kolorowy (nie biały);
• perforowane;
• wykonane kartonu o gramaturze: 160g/m2±10g/m2;
• pakowane po 12 szt.;"
Pytanie 8.
Bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi, jednakże nie mam odpowiedzi na drugą część
pytania do poz. 80, 81, 82, 83 a mianowicie proszę o potwierdzenie, 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.
Proszę o wyrozumiałość w tym temacie. Wartość pudeł w tych pozycjach to ok 35tyś
złotych. Żeby mieć je dla Państwa i móc zrealizować dostawę w wymaganym SIWZ
terminie towar musimy mieć na stanie więc Wykonawca musi się zatowarować w pełne
ilości. Jeżeli Zamawiający nie kupi tych pudeł to Wykonawca ponosi ogromną stratę.
Oczywiście pudła można robić sukcesywnie jednakże producent daje nam 14 dni na ich
wykonanie a wówczas Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę i to bardzo wysoką
biorąc pod uwagę zapisy obecnego projektu umowy.
Jednocześnie proszę o skorygowanie wartości kary umownej za każdy dzień zwłoki w
realizacji danego zamówienia na 0,2% wartości zamówienia niezrealizowanego. Z
obecnego zapisu wynika, że zamawiający chce naliczać kary od wartości artykułów
zamówionych, i tych jeszcze nie zamówionych co jest niezgodne z istotą kary umownej.
Funkcją kary umownej jest represja za niewykonanie umowy, a nie za jej wykonanie.
Kara umowna powinna być w przedmiotowym przypadku naliczana od wartości
niedostarczonego asortymentu. Pozostawienie postanowienia w obecnym brzmieniu
będzie prowadziło do naliczenia wykonawcy kary umownej od wartości całej umowy
nawet w przypadku braku pojedynczego elementu, co nie jest słuszne, a przede
wszystkim stoi w sprzeczności z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:
„Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej
sumy (kara umowna).” Nie znajduje zatem żadnej podstawy prawnej naliczanie kary
umownej od wartości całej umowy.
Proszę o przychylenie się do prośby zmiany naliczania kary umownej, chociażby ze
względu na brak możliwości zagwarantowania przez Zamawiającego że wykupi pełne
ilości z poz. 80,81,82,83, wówczas Wykonawcy będą mogli sobie oszacować koszty kary
za nieterminową dostawę, która będzie wynikała z czasu potrzebnego na
wyprodukowanie pudeł. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi chęci zmiany i zgody proszę o
uzasadnienie swojej decyzji w odniesieniu do powyższych wniosków.
Odpowiedź 8.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 2
do SIWZ w § 1 ust. 5 jak niżej:
„Zlecenia Zamawiającego będą przesyłane do Wykonawcy pisemnie, faksem lub pocztą
elektroniczną. Każdorazowe zlecenie będzie realizowane w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem poz. 80, 81, 82, 83
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Załącznika nr 2 do umowy – dla których termin realizacji zlecenia wynosi 14 dni roboczych
od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę). Wykonawca na podstawie otrzymanego
zlecenia jest zobowiązany do dostarczania zamawianych materiałów na własny koszt i
ryzyko oraz do rozładunku zamówionych materiałów i ich złożenia w miejscu
(pomieszczeniu) wskazanym przez Zamawiającego lub upoważnionego pracownika
Zamawiającego pod adresy wskazane w Załączniku nr 1 do umowy.”
Jednocześnie zgodnie z § 1 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Wzoru umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania materiałów w ilościach i
proporcjach innych niż wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym.
Natomiast pozostałe zapisy zawarte w treści SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 9.
Poz.56.
Marker permanentny 0.6mm wytworzony z min.80% materiałów przetworzonych;
kolory czarny , czerwony, zielony , czerwony.
Prosimy o usunięcie wymogu dostarczenia markerów koloru zielonego ponieważ ten
marker nie występuje w kolorze zielonym. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę
zapisu grubości linii pisania od 0,8mm do 1,0mm.
Odpowiedź 9.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 56 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• wytworzony z min.80% materiałów przetworzonych;
• wodoodporny;
• szybkoschnący;
• odporny na ścieranie;
• końcówka okrągła;
• skuwka w kolorze tuszu;
• grubość linii pisania do max. 0,8mm;
• różne kolory: czarny, czerwony - wybór zależny od zapotrzebowania jednostki; "
Pytanie 10.
Poz.42
Koperta C-6 SK wykonana z papieru offsetowego/surowców wtórnych; gramatura
90g/m2+-10g/m2. Według naszej wiedzy koperty C-6 SK jak również koperta C-6 SK z
okienkiem lewym czy prawym są produkowane z papieru 75g . Prosimy o zmianę zapisu
gramatury.
Odpowiedź 10.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 42 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• wykonana z papieru offsetowego/surowców wtórnych;
• format: C6-SK;
• w kolorze: białym;
• gramatura: 75g/m2±10g/m2;
• bez okienka lub z okienkiem po prawej/ po lewej stronie - do uzgodnienia przy
zamówieniu;
• wymiary okienka: 45mm x 90mm;
• samoklejąca;
• w opakowaniu: 500szt."
Pytanie 11.
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Poz.39
Koperta DL SK wykonana z papieru offsetowego/surowców wtórnych; gramatura
90g/m2+-10g/m2. Według naszej wiedzy koperty DL SK jak również koperta DL SK z
okienkiem lewym czy prawym są produkowane z papieru 75g .Prosimy o zmianę zapisu
gramatury lub zmianę zapisu SK na HK ( z paskiem samoklejącym).
Odpowiedź 11.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany zapisu w poz. 39 w
Załączniku nr 1 do SIWZ jak niżej:
"• wykonana z papieru offsetowego/surowców wtórnych;
• format: DL-SK;
• w kolorze: białym;
• gramatura: 75g/m2±10g/m2;
• bez okienka lub z okienkiem po prawej/ po lewej stronie - do uzgodnienia przy
zamówieniu;
• wymiary okienka: 45mm x 90mm;
• samoklejąca;
• w opakowaniu: 100szt."

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki

