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Warszawa, dn.16 marca 2016. 

Adm-290/161/16  

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  

Poz. 29 – Nie występuje na rynku produkt w 100% spełniający wymagane parametry. W większości 

dostępnych na rynku korektorów wodnych występują one z gąbką, nie z pędzelkiem oraz bardzo często bez 

kulki. Jeżeli mają być z pędzelkiem i kulką do mieszania to dostępne są na bazie rozpuszczalnika, nie wody. 

Ponadto, nawet dystrybutor marki Titanum (wskazanej przez Zamawiającego) nie potwierdza aby w ich ofercie 

znajdował się korektor spełniający wymagane parametry. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu „z 

pędzelkiem” na zapis „z gąbką” lub zastąpienie wymogu „nietoksyczny na bazie wody” na wymóg „na bazie 

rozpuszczalnika” albo samo wykreślenie zapisu „z kulką do mieszania”. 

Odpowiedź na pytanie 1.  

Zamawiający modyfikuje parametr korektora, opis Poz. 29 otrzymuje brzmienie: „Korektor w płynie z 

pędzelkiem, szybkoschnący, na bazie rozpuszczalnika, niewidoczny na kserokopiach i faksach. Opakowanie o 

pojemności min 20 ml. z kulką do mieszania Np. DONAU lub równoważny.” 

 

Pytanie nr 2  

Poz. 53 – Dostępne na rynku pióra żelowe posiadające grubość linii pisania 0,5mm i spełniające wszystkie 

pozostałe parametry nie występują w kolorze zielonym. Pióra żelowe dostępne na runku w wymienionych 4 

kolorach posiadają grubość końcówki 0,5mm oraz różną linię pisania, w zależności od producenta, ale nie 

wynoszącą 0,5mm. Prosimy o wykreślenie koloru zielonego lub zmianę zapisu „grubość linii” na zapis „grubość 

końcówki/średnica kulki”. W związku ze stanem faktycznym, jak przedstawiono powyżej, prosimy o 

rozważenie możliwości zmiany terminu składania ofert, tym bardziej, że w poz. 53 Zamawiający wymaga 

dołączenia do oferty próbki oferowanego produktu. 

Odpowiedź na pytanie 2.  

Zamawiający modyfikuje parametr pióra żelowego, opis Poz. 53 otrzymuje brzmienie: „Pióro żelowe 

automatyczne z wymiennym wkładem, nazwa producenta określona na piórze trwale naniesiona (druk lub 

grawer - Zamawiający nie dopuszcza naklejki z nazwą producenta), ergonomicznie podgumowany uchwyt, 
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transparentna obudowa umożliwiająca kontrolę zużycia tuszu, długość linii pisania min 400 m, grubość 

końcówki/średnica kulki: 0,5 mm. kolory: czarny, zielony, czerwony, niebieski. Np. IDEST lub równoważne.” 

 

W konsekwencji powyższego uchyla się dotychczasową treść Załącznika Nr 2A (wersja 1.1. z dn. 14.03.2016) 

do SIWZ który zostaje zastąpiony nową wersją i otrzymuje nowe brzmienie (wersja 1.2. z dn. 16.03.2016), 

który załącza się poniżej. Zmieniony formularz do SIWZ Nr 2A (wersja 1.2. z dn. 16.03.2016) staje się 

obowiązujący na dzień składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty przetargowej. 

 

Mając na uwadze iż wyniku dokonanych zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędny będzie 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 

W konsekwencji powyższego ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:  

 

1. Pkt 28.1. SIWZ otrzymuje brzmienie  

„Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. 

Jasnej 2/4,  do dnia 22.03.2016r., do godziny 1100”. 

2. Pkt 29.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jasnej 2/4 w Sali nr 536 (V piętro) w dniu 

22.03.2016r, o godzinie 1130”. 

3. Pkt 17.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Koperty lub opakowania powinny być zaadresowane do Zamawiającego: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4. 

z dopiskiem: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 

biurowych i czystościowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie  – SPRAWA WSA- ZP-02/2016 – CZĘŚĆ 1/2- Nie otwierać przed godz. 1130 

dnia 22.03.2016r. 

 

Zamawiający w związku ze zmianą treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert, działając zgodnie z 

dyspozycją art. 38 ust. 4a  pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokona niezwłocznie, stosownego 

sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

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.  

 

W załączeniu:  

1. Nowy Załącznik Nr 2A do SIWZ (wersja 1.2. z dn. 16.03.2016). 

 

/-/  
Dyrektor WSA w Warszawie  

             Wojciech Kitka  

(podpis na oryginale) 


