
 

 

 

   Warszawa,  18.11.2020 r. 

 

Departament Zamówień Publicznych 

993200/271/IN-929/2020 

Do Wszystkich Zainteresowanych 

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup i dostawę kopert i papieru zwojowego na 

potrzeby akcji masowych, TZ/271/47/20 

 

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie postanowień art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące 

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu (dalej „SIWZ”), na które udziela się 

następujących odpowiedzi oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

I.  

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach określonej gramatury papieru 80 g/m2 możliwość odchyleń +/- 5%? 

     

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie informuje, że Zamawiający dopuszcza możliwość 
odchyleń wg normy (PN – EN ISO 536:2012 lub równoważnej) wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
części B, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 
 

Pytanie 2  

Proszę o wyjaśnienie rodzaju poddruku w kopertach wzór A i wzór B. 

W  SIWZ załączony jest wzór Umowy i w załączniku nr 2 jest opis kopert. Punkt 1.7 tego załącznika: 

1.7. poddruk wewnątrz kopert wymienionych w § 1 ust. 1. pkt 1.1, 1.2 Umowy w kolorze Pantone 355U, dla 

kopert wymienionych w § 1 ust. 1. pkt. 1.3, 1.4 umowy zgodnie z Załącznikiem 3C i 3D do Umowy;  

Natomiast w załączniku nr 3 a i 3 b umieszczone są wzory nadruku. Dla wzoru A i wzoru B - poddruki są w 

kolorze czarnym – fala. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Zmianie ulega pkt. 1.7. w Opisie Przedmiotu Zamówienia części A, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy: 

 

Było Jest 

1.7.  poddruk wewnątrz kopert wymienionych w 

§ 1 ust. 1. pkt 1.1, 1.2 Umowy w kolorze 

Pantone 355U, dla kopert wymienionych w 

§ 1 ust. 1. pkt. 1.3, 1.4 umowy zgodnie z 

1.7. poddruk wewnątrz kopert wymienionych 
w § 1 ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Umowy 
zgodnie odpowiednio z Załącznikiem 3A, 
3B, 3C i 3D do Umowy, zgodnie z 
zamieszczonymi tam wzorami. Zadruk 
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Załącznikiem 3C i 3D do Umowy;  wewnątrz koperty: czarno-białe fale. 

 

Pytanie 3.   

Chciałam dopytać o parametry papieru zwojowego części B ,w SIWZ ani w formularzu oferty nie ma wskazanej 
gramatury ,szerokości ani rodzaju papieru . Czy mogłabym prosić o doprecyzowanie tych parametrów ?   
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Jednocześnie informuje, że parametry dla papieru zwojowego 

części B zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA część B. 

 
 
 
II. 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.  

Termin składania ofert upływa dnia  01.12.2020 roku o godz. 10:00.  

Termin otwarcia ofert wyznaczony zostaje na dzień 01.12.2020 roku na godz. 13:00.  

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego 

 

Rafał Jasiński 

 

 


