
 

  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 

 

Strona 1 z 6 

Warszawa, dn.14 marca 2016. 

Adm-290/153/16  

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów biurowych i 

czystościowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” - SPRAWA WSA-ZP-02/2016 

działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 poz. 2164) – wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1  

Proszę o wyjaśnienie zapisu z SIWZ : produkt równoważny. Czy Zamawiający dopuszcza produkt równoważny? 

Odpowiedź na pytanie 1.  

Oznaczenia i nazwy własne produktów wskazane przez Zamawiającego w SIWZ służą wyłącznie do opisania ich 

minimalnych parametrów i cech jakościowych które powinny spełniać oferowane przez Wykonawcę produkty. 

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt porównywalny z produktem wskazanym przez 

Zamawiającego o takich samych bądź lepszych funkcjach lub cechach użytkowych i jakościowych. Zamawiający 

dopuszcza produkt równoważny. 

 

Pytanie nr 2  

Poz. 53. Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem "wodoszczelne pióro" ?  Każdy długopis posiada otwór 

na wkład przez który woda dostaje się do środka. Według nas nie ma takiego produktu spełniającego 

powyższy wymóg. Czy zamawiający miał na myśli wodoodporny wkład? Czy zamawiającemu chodzi o grubość 

linii 0,5mm czy o grubość końcówki 0,5mm? 

Odpowiedź na pytanie 2.  

Zamawiający skreśla w opisie pióra słowo „wodoszczelne”. Zgodnie z przedmiotowym opisem w SIWZ podana 

grubość dotyczy linii pisania 0,5mm.  

 

Pytanie nr 3  

Poz. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Czy Zamawiający dopuszcza klapkę w kształcie trapezu? Prosimy o przysłanie 

wizualizacji kopert. 

Odpowiedź na pytanie 3.  

Zamawiający dopuszcza klapki w kopertach w kształcie trapezu lub z lekko ściętymi rogami. Zamawiający nie 

przewiduje przedstawienia wizualizacji kopert. 



 
 

Strona 2 z 6 

 

Pytanie nr 4  

Poz. 1, 2 - Prosimy o dopuszczenie bloków biurowych o gramaturze 70g/m2. Na rynku nie ma  bloków o 

gramaturze 75g/m2. 

Odpowiedź na pytanie 4.  

Zamawiający dopuszcza bloki biurowe o gramaturze kartek 60-80 g/m2. 

 

Pytanie nr 5  

Poz. nr 12  – czy Zamawiający dopuszcza rozmiar gumek aktowych o wym. 160 x 4 mm ? 

Odpowiedź na pytanie 5.  

Zamawiający dopuszcza rozmiar gumek aktowych o wym. 160 x 4 mm. 

 

Pytanie nr 6  

Poz. nr 18 – wskazany przez Zamawiającego klej firmy Tesa nie posiada pojemności wskazanej przez 

Zamawiającego, w związku z tym czy Zamawiający dopuszcza większą pojemność niż 25 g. ? 

Odpowiedź na pytanie 6.  

Zamawiający dopuszcza większą pojemność kleju niż 25 g pod warunkiem że klej będzie łączyć papier, karton, 

tkaniny, filc jak wskazano opisie. 

 

Pytanie nr 7  

Poz. nr od 23 do 28 – w wymienionych pozycjach Zamawiający oczekuje kopert z klapką prostokątną. Żaden z 

producentów kopert nie produkuje kopert z klapką z czterema kontami prostymi. Czy Zamawiający ma na 

myśli klapkę z lekko ściętymi rogami? 

Odpowiedź na pytanie 7.  

Zamawiający wyjaśnił powyższą kwestie w odpowiedzi na pytanie 3.  

 

Pytanie nr 8  

Poz. nr od 23 do 25 – Żaden z producentów kopert nie stosuje do produkcji papieru nabłyszczanego. 

Stosowany papier do tego typu kopert to papier maszynowo gładzony. Proszę o zmianę opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 8.  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tej kwestii.   

 

Pytanie nr 9  

Poz. nr 31 – kostki biurowe klejone kolorowe produkowane są w 5 kolorach. Proszę o dopuszczenie kostek 

zawierających 5 kolorów 

Odpowiedź na pytanie 9.  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tej kwestii.   
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Pytanie nr 10  

Poz. nr 33 - czy Zamawiający dopuszcza opakowanie koszulek w folii ? 

Odpowiedź na pytanie 10.  

Zamawiający dopuszcza opakowanie koszulek w folie.  

  

Pytanie nr 11  

Poz. nr 58 – opisany przez Zamawiającego podkład na biurko został wycofany z produkcji przez firmę Bantex. 

Firma ta w swojej ofercie posiada podkłady antypoślizgowe jednakże nie na gąbce o wymiarach 49 x 65 cm. 

Podkłady na gąbce posiada inna firma jednakże o wymiarach 652 x 512 mm. Dlatego proszę o weryfikację 

dostępności produktów na stronach internetowych producentów a nie przypadkowych sklepów 

internetowych. W związku z powyższym proszę o zmianę parametrów w opisie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 11.  

Zamawiający modyfikuje parametry podkładki na biurko. Opis otrzymuje brzmienie: „Podkładka na biurko, 

wykonana z grubego tworzywa z antypoślizgową gąbką pod spodem. Przykryta przezroczystą matą ochronną. 

Wymiary: 652 x 512 mm.” 

 

Pytanie nr 12  

Poz. nr 59 – czy Zamawiający dopuszcza poduszkę do stempli o wymiarach 117 x 70 ? 

Odpowiedź na pytanie 12.  

Zamawiający dopuszcza także taki wymiar poduszki.  

 

Pytanie nr 13  

Poz. nr 69 – opisane przez Zamawiającego segregatory posiadają grzbiet 75 mm. Proszę o zmianę opisu 

przedmiotu zamówienia lub dopuszczenie grzbietu 75 mm. 

Odpowiedź na pytanie 13.  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tej kwestii i zmienia wymiar grzbietu segregatora na 75 mm.  

 

Pytanie nr 14  

Poz. nr 70 – opisane przez Zamawiającego segregatory oklejone są ekologiczną folią polipropylenową jedynie z 

zewnątrz. W środku natomiast znajduje się biała wyklejka papierowa. Proszę o dopuszczenie segregatorów 

jednostronnie oklejonych ekologiczną folią polipropylenową. 

Odpowiedź na pytanie 14.  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tej kwestii i dopuszcza segregatory jednostronnie oklejone 

ekologiczną folią polipropylenową. 

 

Pytanie nr 15  

Poz. nr 104 – proszę o doprecyzowanie rozmiaru zszywek. 

Odpowiedź na pytanie 15.  
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Zszywki do zszywaczy RAPID - rozmiar 44/8+ 

 

Pytanie nr 16  

Poz. 1-2 – Bloki z mikroperforacją, aby były zszyte na grzbiecie, musza być formatu większego niż A4 czy A5. 

Prosimy o zmianę zapisów na, odpowiednio, format A4+ i A5+ oraz doprecyzowanie wymaganej gramatury 

papieru na papier o gramaturze 70-80g. 

Odpowiedź na pytanie 16.  

Zamawiający dopuszcza format A4+ i A5+ i gramaturę papieru 60-80g. 

 

Pytanie nr 17  

Poz. 16 – Karteczki samoprzylepne o wymiarach 38 x 51mm standardowo występują w opakowaniach 

jednostkowych zabezpieczonych folią ale zawierających 3 bloczki 100 kartkowe. Nie występują jako 

pojedyncze bloczki 100 kartkowe zabezpieczone w folię. Prosimy o zmianę zapisu na „ …. opakowanie 

jednostkowe zawierające 3 bloczki 100 kartkowe zabezpieczone folią” oraz zmianę jednostki miary na op. lub 

wykreślenie zapisu „opakowanie jednostkowe zabezpieczone folią”. 

Odpowiedź na pytanie 17.  

Zamawiający dopuszcza pakowanie karteczek w opakowania zbiorcze po więcej niż 100 karteczek (Np. 3 x 100 

karteczek lub inne zbiorcze opakowania). Ceną jednostkową i jednostką rozliczeniową jest „bloczek”- 100 

karteczek, niezależnie od ilość bloczków w opakowaniu zbiorczym. 

 

Pytanie nr 18  

Poz. 26-28 Prosimy o wykreślenie zapisu „bez poddruku” lub dopuszczenie kopert z poddrukiem. Wymaganie 

kopert bez poddruku w stoi w sprzeczności z wyszczególnionymi w części V SIWZ kryteriami oceny 

oferowanych produktów, gdzie dla poz. 28 i 28 kosztorysu ofertowego (Zał. nr 2A do SIWZ) opisano, że jedną z 

badanych przez Komisję Oceniającą cech będzie ocena czy „koperta nie prześwituje, doskonale chroni 

zawartość”. Koperta, która ma doskonale chronić zawartość i nie prześwitywać musi być z poddrukiem. 

Prosimy o zmianę zapisów. 

Odpowiedź na pytanie 18.  

Zamawiający zmienia opis kopert. Wymagane koperty w pozycjach 26-28 muszą być z poddrukiem.    

 

Pytanie nr 19  

Poz. 31 – Zamawiający wymaga kostek papierowych klejonych, do wykorzystania jako wkład do pojemników. 

Do wykorzystania jako wkład do pojemników stosowane są raczej kostki nieklejone. Ponadto Zamawiający 

wymaga kostek kolorowych i białych, określając jednocześnie, że mają być w 4 jaskrawych kolorach każdy. 

Niemożliwe jest aby kostki białe były w 4 jaskrawych kolorach. Prosimy o modyfikację zapisów. 

Odpowiedź na pytanie 19.  

Zmawiający wymaga kostki w bloczkach klejonych białych wym.85x85mm o wysokości min. 35 mm. 
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Pytanie nr 20  

Poz. 33 – Nie występują na rynku koszulki A5 krystaliczne pakowane w pudełka kartonowe. Prosimy o zmianę 

zapisu na opakowanie foliowe. 

Odpowiedź na pytanie 20.  

Zamawiający wyjaśnił powyższą kwestie w odpowiedzi na pytanie 10.  

 

Pytanie nr 21  

Poz. 38 – Z opisu parametrów i grubości końcówki można domniemywać, że Zamawiający ma na myśli 

foliopisy. W celu doprecyzowania wymagań wskazane byłoby zastąpienie parametru „z okrągłą końcówką 

1mm” parametrem „grubość linii 0,8-1mm, długość linii min. 1300m” przy zachowaniu wszystkich pozostałych 

parametrów.  

Odpowiedź na pytanie 21.  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tej kwestii.  

 

Pytanie nr 22  

Poz. 39 – Markery permanentne z okrągłą końcówką mają końcówkę w kształcie stożka co powoduje, że jej 

grubość jest różna w zależności od miejsca dokonania pomiaru. W celu doprecyzowania wymagań wskazane 

byłoby zastąpienie parametru „z okrągłą końcówką 3-4mm” parametrem „grubość linii 2mm, długość linii 550-

700m” przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. 

Odpowiedź na pytanie 22.  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tej kwestii.  

 

Pytanie nr 23  

Poz. 45 – Standardowym opakowaniem jest opakowanie foliowe. Czy Zamawiający dopuszcza obwoluty 

występujące w opakowaniach foliowych po 25szt? 

Odpowiedź na pytanie 23.  

Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe po 25 szt.   

 

Pytanie nr 24  

poz. 69 – Standardem w przypadku segregatorów A5 szerokich jest 75mm. Czy Zamawiający dopuszcza 

segregatory o szer. grzbietu 75mm? 

Odpowiedź na pytanie 24.  

Zamawiający wyjaśnił powyższą kwestie w odpowiedzi na pytanie 13.  

 

Pytanie nr 25  

Poz. 70 – Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga segregatory dwuringowe czy czteroringowe? 

Odpowiedź na pytanie 25.  

Zamawiający wymaga segregatorów dwuringowych.  
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Pytanie nr 26  

Poz. 89 – Czy Zamawiający dopuszcza teczki z etykietą zachodzącą na okładkę o szer. 40mm z uwzględnieniem 

tolerancji +/-5mm? 

Odpowiedź na pytanie 26.  

Zamawiający dopuszcza tolerancje +/-5mm. 

 

Pytanie nr 27  

Poz. 97 – Czy Zamawiający dopuszcza zakreślacze występujące w fabrycznym opakowaniu po 12szt? 

Odpowiedź na pytanie 27.  

Zamawiający dopuszcza fabryczne opakowania po 12 szt.  

 

Pytanie nr 28  

Poz. 104 – Prosimy o doprecyzowanie określenia „duże”. Prosimy o wskazanie rodzaju i długości zszywek. 

Odpowiedź na pytanie 28.  

Zamawiający wyjaśnił powyższą kwestie w odpowiedzi na pytanie 15.  

 

W konsekwencji powyższego uchyla się dotychczasową treść: 

1. Załącznika Nr 2A do SIWZ który zostaje zastąpiony nową wersją i otrzymuje nowe brzmienie (wersja 1.1. z 

dn. 14.03.2016), który załącza się poniżej, 

2. Załącznika Nr 1B do SIWZ który zostaje zastąpiony nową wersją i otrzymuje nowe brzmienie (wersja 1.1. z 

dn. 14.03.2016) który załącza się poniżej. 

 

Zmienione formularze do SIWZ Nr 2A i Nr 1B  stają się obowiązujące na dzień składania ofert pod rygorem 

odrzucenia oferty przetargowej. 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się 

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu 

oferty.  

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

W załączeniu:  

1. Nowy Załącznik Nr 2A do SIWZ (wersja 1.1. z dn. 14.03.2016), 

2. Nowy Załącznik Nr 1B do SIWZ (wersja 1.1. z dn. 14.03.2016). 

 

/-/  
Dyrektor WSA w Warszawie  

             Wojciech Kitka  

(podpis na oryginale) 


