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Warszawa, dnia 31.05.2019 r. 

Oznaczenie sprawy: DZP.262.37.2019 

 

Wszyscy zainteresowani 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów biurowych i akcesoriów 

komputerowych. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela 

odpowiedzi na wnioski wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy w poniższych pozycjach, akceptowane będą produkty w których weekend (sobota i niedziela) są 

na jednej stronie, nie jak zasugerował zamawiający - każdy na osobnych? 

Dni robocze pozostają na osobnych stronach - na każdy dzień przeznaczona jedna strona.  

42. 
Kalendarz 
książkowy A4 

szt. 30 

Kalendarz książkowy w formacie A4, szyty, w wersji dziennej, w układzie każdy 
dzień w kalendarzu książkowym jest na osobnej stronie, w każdym dniu widoczny 
podział godzinowy 

43. 
Kalendarz 
książkowy A5 

szt. 90 

Kalendarz książkowy w formacie A5, szyty, w wersji dziennej, w układzie każdy 
dzień w kalendarzu książkowym jest na osobnej stronie, w każdym dniu widoczny 
podział godzinowy 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. W związku z powyższym dokonana została modyfikacja załącznika nr 2 

do SIWZ, szczegółowo określona w dalszej części pisma. 



 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa 
KRS: 0000073036, NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975 

tel. 22 599-17-00/01/02/03/05/08/09, fax 22 599-15-02, e-mail: zp@spcsk.pl 

 

Pytanie nr 2: 

Czy dopuszczą Państwo rozmiar koperty CD 125x125 [mm] ? 

Prosiłabym o dopisanie tolerancji na +/- 2mm 

56. 
Koperta biała na 
płyty CD z okienkiem 

szt 42800 

Koperty na płyty CD i DVD wyposażone w papierowe zamnięcie oraz 
okienko z przeźroczystej folii, w kolorze białym. Wymiary koperty 127x127 
[mm], okienko ok. fi 100 [mm]. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. W związku z powyższym dokonana została modyfikacja załącznika nr 2 

do SIWZ, szczegółowo określona w dalszej części pisma. 

 

 Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że zmienia 

treść SIWZ poprzez nadanie poz. 42, 43 i 56 załącznika nr 2 do SIWZ dla części nr 1 (w kol. „opis 

szczegółowy”) następującego brzmienia: 

 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia opis szczegółowy 

42. Kalendarz książkowy A4 

Kalendarz książkowy w formacie A4, szyty, w wersji 
dziennej, w układzie każdy dzień w kalendarzu 
książkowym jest na osobnej stronie, w każdym dniu 
widoczny podział godzinowy, z zastrzeżeniem, iż 
dopuszcza się, aby sobota i niedziela  były na jednej 
stronie 

43. Kalendarz książkowy A5 

Kalendarz książkowy w formacie A5, szyty, w wersji 
dziennej, w układzie każdy dzień w kalendarzu 
książkowym jest na osobnej stronie, w każdym dniu 
widoczny podział godzinowy, z zastrzeżeniem, iż 
dopuszcza się, aby sobota i niedziela  były na jednej 
stronie 

56. Koperta biała na płyty CD z okienkiem 

Koperty na płyty CD i DVD wyposażone w papierowe 
zamknięcie oraz okienko z przeźroczystej folii, w kolorze 
białym. Wymiary koperty 127x127 +/- 2 [mm],  okienko 
ok. fi 100 [mm]. 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ z uwzględnieniem powyższych zmian został udostępniony na stronie 

Zamawiającego. 
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W związku z powyższym zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert. Termin składania 

ofert upływa w dniu 05.06.2019 r. o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert rozpocznie się w tym samym 

dniu o godz. 10:30. 

 


