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

komputerowych. (znak sprawy DZP.262.37.2019). 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018, poz. 1986, z późn, zm.), zwaną dalej ustawą Pzp uprzejmie informuję, że  

w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z 

odpowiedziami: 

Pytanie 1  

Zamawiający określił, iż niszczarka ma niszczyć papier, karty kredytowe, płyty CD, zszywki oraz 

spinacze. W związku z tym, iż specyfikacja zapisana przez zamawiającego określa stopień tajności dla 

niszczenia papieru wg normy DIN 66399( P-4) i obowiązującej w naszym kraju normy ISO/IEC 21964 

powołując się na zapisy tej normy tajności zwracam się z prośbą o określenie jakim stopniu tajności 

dla płyt czyli min O-1 wskazane w opisie płyty CD mają być niszczone?  

Uzasadnienie:  

W związku z wysokimi wymaganiami zamawiającego wskazującymi, iż chce on zakupić niszczarki do 

dokumentów tajnych, a zatem o wysokim stopniu zabezpieczenia P-4 dla Papieru równie ważne, jak 

nie ważniejsze jest określenie stopnia tajności dla nośników takich jak płyty CD i karty plastikowe, 

które są znacznie większymi nośnikami informacji jak papier (pojemność).  W związku z tym prosimy 

o dokładne określenie w jakim stopniu tajności wg. Normy 66399 maja być niszczone płyty i karty. 

Odpowiedź na pytane nr 1:  

Zamawiający dopuszcza, aby płyty CD, DVD, karty były niszczone wg stopnia tajności 0-1 

https://dzp.spcsk.pl/


  
 

 

Pytanie 2  

Szanowny Państwo czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niszczarki tnącej na ścinki 

minimalnie szersze o wymiarach 4,5x30mm, ale spełniające wskazane normy bezpieczeństwa P4?  

Uzasadnienie:  

Norma bezpieczeństwa DIN 66399, na którą zamawiający się powołuje bardzo dokładnie określa 

parametry cięcia w tych stopniach tajności i są to cyt.: "Powierzchnia ścinka do 320 mm2 bez 

określonej szerokości lub pasek o długości nielimitowanej ale szerokości do 2 mm" a zatem zapis w 

specyfikacji określenia, iż wskazanie szerokości ścinka ma za zadanie ograniczenie konkurencji i jest 

bezzasadny bo to długość ścinka powinna być maksymalnie ograniczana przez zamawiającego gdyż to 

długość ścinka odpowiada za ujawnienie zapisanych na papierze informacji a nie jego szerokość. To 

krótki ścinek np. 3 cm a nie ścinek aktualnie dopuszczany np. o długości 4 cm zabezpiecza przed 

ujawnieniem danych. Szanowni Państwo analizując sprawę to ścinek o długości 4 cm ze względu na 

specyfikę tworzenia dokumentów pozwoli zmieścić spokojnie imienia, nazwiska i peselu a to jest 

bardzo niebezpieczne natomiast poszerzenie ścinka nawet zgodnie z normą P4 do 6 mm wg. 

standardowego odstępu nie ujawni w ogóle nic, bo odstępy pomiędzy linijkami są szersze. 

Podsumowując, jeżeli zamawiający chce realnie zabezpieczyć niszczenie swoich dokumentów 

powinien dążyć do maksymalnego skrócenia ścinka a nie by go zwęzić. W związku z tymi 

niezaprzeczalnymi faktami wnosimy o usuniecie zapisu ograniczenia szerokości cięcia a prosimy o 

maksymalne skrócenie długości ścinka, która jest w interesie zamawiającego.  

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający dopuszcza aby niszczarka cięła na ścinki wg klasy niszczenia P-4   

 

Pytanie 3  

Czy zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenia posiadały system Automatycznego wycofania 

w przypadku zacięcia?  

Uzasadnienie; 

Szanowni Państwo system Automatycznego wycofania materiału w przypadku zacięcia jest niezwykle 

ważną funkcją zabezpieczającą urządzenie przed zniszczeniem w przypadku nadmiernego obciążenia 

urządzenia przez operatora. Zamawiający chce zakupić urządzenia tańsze wiec w tym wypadku 

funkcja ta będzie nieodzownie gwarantować jakość poprawnego działania urządzeń.  

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało system automatycznego wycofania 

materiału w przypadku zacięcia. 



  
 

Pytanie 4 

Szanowni Państwo czujnika zapełnienia kosza automatycznie wyłączający urządzenie po jego 

zapełnieniu jest niezwykle ważną funkcją zabezpieczającą urządzenie przed zniszczeniem w przypadku 

zapełnienia kosza urządzenia przez operatora wyłącza się i nie pozwala zaciągnąć materiału pod 

obudowę co jest częstym zjawiskiem w przypadku urządzeń niskiej jakości. Zamawiający chce zakupić 

urządzenia tańsze wiec w tym wypadku funkcja ta będzie nieodzownie gwarantować jakość 

poprawnego działania urządzeń. 

Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane urządzenie posiadało czujnik zapełnienia kosza wyłączający 

urządzenie po jego zapełnieniu. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późn, zm.), uprzejmie informuje, że dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w następujący sposób: 

1. termin składania ofert: 10 czerwca 2019 r., godz. 10:00 

2. termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2019 r., godz. 10:30 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany: 

1. treści rozdziału XI SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

XI.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT 

1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w ogłoszeniu i jego 

załącznikach. 

2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej 

nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem: 

„Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a 

Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych 

Nie otwierać przed dniem 10.06.2019 roku do godziny 10.30 

(Postępowanie nr DZP.262.37.2019) 

 

2. treści rozdziału XII SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Centrum 

Klinicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, parter Blok  B pok. 4 

2. Termin składania ofert upływa dnia 10.06.2019 r. o godz. 10:00. 



  
 

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 

ust. 2 ustawy.  

5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego, ul. Banacha 1a 02-097 

Warszawa, parter Blok  B, sala konferencyjna. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych Warunków 

Zamówienia pozostają bez zmian. 

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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