DYREKTOR
SĄDU APELACYJNEGO
WE WROCŁAWIU
79 00 fax. 71/ 798 79 02

ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocław tel. 71/ 798

Wrocław, dnia 21.01.2019 r.
Znak sprawy: Z — 362 — 42/18

Do Wykonawców

Dot. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą:
Dostawa artykułów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji
wrocławskiej.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, występujący w niniejszym postępowaniu jako
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) przekazuje pytania i odpowiedzi do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Pytanie dot. poz. 317 Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ
Grzbiety plastikowe do bindowania rozmiar 19mm pakowane są oryginalnie przez
producentów w op.100szt. Prosimy o zmianę opisu.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pytanie dotyczy poz. 304 aktualnego załącznika nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zmienia opis w kolumnie: „jednostka miary" op. (50 szt.) na „op. (100 szt.).
2. Pytanie dot. poz. ł Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający opisał parametr wilgotności jako: wilgotność 4 (+/-1%).
Według zapisu minimalna wartość parametru wilgotności to 3,96, natomiast maksymalna
4,04. Dostępne na rynku papieru kserograficzne spełniające wszystkie pozostałe parametry
wymagane, aktualnie mają wilgotność określaną przez producentów jako : 3,6-5,0%. Prosimy
o zmianę opisu na: wilgotność 3,6-5,0%, pozostały opis bez zmian.
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis z: wilgotność 4 (+/-1%) na : wilgotność 3,6-5,0%.
Pytanie dot. poz. 75 Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ
W dniu 09.01.2019 r. Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie przez Wykonawcę
zamieścił kartę produktu ze szczegółowym opisem wymaganych parametrów koperty.
Karta zawiera sprzeczność parametrów w zakresie sposobu zamykania koperty, wymagane
są dwa różne sposoby: klejone na mokro i klejone z paskiem (KK).
Prosimy o wykreślenie z opisu: z paskiem ( HK), ponieważ koperty C5 z dwoma oknami
występują jako klejone na mokro (NK) bez paska.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w poz. 75 z: Koperta C5 z dwoma okienkami, kle ona HK, xolor
biały, bez nadruku na: Koperta C5 z dwoma okienkami, klejona NK, kolor biały, bez nadruku.
W dokumentacji postępowania zamawiający zamieszcza uaktualniony zwącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo —cenowy.
Zamawiający w załączeniu przekazuje zaktualizowany na dzień 21.01.2019 Załącznik nr
2 do SIWZ.
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