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ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY

spraw': Dostawa artykułórł, biulol,'vch i papieru do Urzędu r'v latach 20 ]6 - 20l8

Zama*,iający odporviada na pyania rvykonarvc1':

P'v_tanic: ., Zamawiający wyInaga w Rozdziale pkt 1 pkt. j ' 1- ab) wykonawca do realizacji za-

nówienia zatrudnii na unlo\".ę o pracę 1 osobę rv rvyn-riarze. co najmnicj 1.1'1 etalu' Wnosirn'v

o usLtnjccie rł'skazanego zapistt 1ub o potwicrdzenie' że warunek ten zostanie speh]jony po pEeZ

l'skazanie osoby juŹ pracującej u rvykonarvcy na opisanych rł'anlnkach' W ocenie wykona\łcy

wskazany zapis w sposób nicupEwnion'v ogranicza konłulenoję' Wprolłaclzeniś Nrn]L'gu zJ-

trudnienia pracorvnika \Ą' opalciu o unowę o pracę jesl moż]iwe.jed'vrrie rv przypaclku zamórł'ień

na roboty budowlanc lub uslugi. jezeli.jest to uzasadnione cha|aktcrem z1econvch czyrurości'

Po\ł}Źsze WaruŃi nię są spełnione w niniejsz-vm postępowaniu' Przcdmiotem postępo\Ą'aniajest

bo*,iem dosta\\a tor.varórv. brŃ jest \Ą'ięc podstaw do lł-l'nlagania Zatrudnienia placo\łnikó\Ą'

\\, oparciu o Llmowę o placę' Celem wpr'orł'adzenia klauzrrl społcczl'l1'clr jest aktywizacja okle-

ślonyoh glup osób. \Ą,ralnach rea1lzacji ZamóB'ienia. W ztiązku Z tym' alry zal11au'iając)'' nlógl

żadaó zatrudnienia pracorvnlka lulr pracownikóW w okreśLonym w1'miarze czlrori1 nl' rr inielr

\ł'Ianiacl] zanówienia zapelt'tić moż1ilvość zlecenia pracy lymże pmco\nikon. Z'ale1n. zan1a-

\ł,iający ma moŻliq,ość żądania zaliLldnienia pfaco\Ąników plz-v realizacji zanrórvienia na usłrrgi

iroboty buclorv1ane, gdy cbankter zleconych czynności uzasadnia zatrlLdniśl]ic rt tlp.LLciLL

o umowę o prace - tj. r.rykonarł'ca ma noz1iwość pe}nego w)'koŹystania potenc.ja}u pracou'ni

kórł' do rea1izac.ji zamóNienia' I)osta\Ą'a mateda1ó\\', które są pl'zodmiotem zanlóWienia nie jcst

ślviadczeniem ciągł-vm, lecz polega na cyklicznych dostalł'aclr paltii maleriałó$' rł'skazanych
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przęz zanlawiającego' Realizacja dosta$y wymaga Zaanga'żo\ł'ania rózrrych osób do róznych

prac (np' pracor'vników magazynu, logistyki, księgorł'ości, dziah'r realizacji zamówieir rrd')' Rea-

lizacja tego rodzaju umów t'ie polega rł'ięc na z1ecaniu rvszystkich prac zrł,iązanych unowąjed-

nej osobie' W związku Z po\lyŻszym wnosinr-v o rvptowadzenic zmian w spec1likacji lń o po-

twierdZenie, że Warunck zostanie spcłnionypoprzez \ł'\'lGzanie. Źe osoba qTkonuji]ca cZ\ n nośf i

przy realizacji zamówienia juz j est zatr'udniona na umowę o prace \ł'u}'mjarze. co naimniej ]'14

etatu.

Odpo\riedź: Zamałvia.iący ma obowiązek stosorvania k1auzul spoiccznych lakze W postępo\a-

niach o \Yartości szacuŃo\\'ej poniŻcj 30 000 euro' K]auzula społeczna. z urvagi nl sz"lcovln4

\ł1tńość Zamówienia nie n'tusi nrieć dokładnic takiej sanrej treśoi jak w postępowaniach przetar-

gorł'vch pror'vadzonych rv oparcirr o procedur-v i przepisy dotyczące postępo$'ań powyŻej ptogtl

30 000 erLro ' Zalnaq'iaj ący z\uaoa też uwa[ę, Ze dostal\'a będąca pŹedmioten postqi]o\\ JnjJ niś

jesl reaiiŻo\\'ana jednorazowo, a zatem Zapropol]o\łtna plzez zamawiaji}cego k]auzuLa jest moŹ-

lirr'a do lealizacji. Zama\'iający. zatern nie zmienia brzmienia k]auzrrli i rł'ymagajej stosou'a]lia

przez w1konarł,cę, z któIym podpisze umowę.

Pl'laniel '.Proszę o potwierdzenie' że oczekiwaniem Zamawiającego jcst otrzynranie ofet1y

na produkty tożsame ze lvskazanymi \ł' opisie plze(1miolu zanówieniem znakami torvarorr1n'ri'"

odpowicdź: Tak, zamawiając} wymaga clostau1 lowaró\\' opisanych a]akanlj towarowymi.

jakkohviek wykonau'ca może Z*Tócić się do zamarł,iającego Z propozycją uzupe|nicnia opisu

o to\val, jego zdaniem róNnou,a!żny. opisany innym znakiem towalow.vl'n'

Pytanie: ''\V 
plzypadku, jeśli Zanrar,viający potwicldzi, że należy Zaoferować produkty zgodne

Z oplsanym znakien to!va]-o\\'1m' prosimy o zn'ianę opisu pIzedmiotu \Ą'poŻ' 2' j,4' Produktl

marki Donau Eco i Post-it t'ie są produlitanri równo$'ażnymi i porórłnyrva1nymi, bLoczki marki

Post-it to produkty o naj rłyższe i j akoś ci, natomiast bloczki Donau Eco to prodr (ty k1asy ekono-

micznej (nlcodrózrriające się, jakością od imych dostępnyc]r na rynku). W przypadku, gd'v Za-

ma$'jaj'ący otż)ma dwie oferty, jedną. w której zos1ały zaolcrorvane b1oczki Donau a drugą,

\\' któIej Zostały zaof'erorvane bloczkj Post-it to ofeĄ' te nie będą poló\łnyWa1ne' Prosimy o wJ-

kreślerrie rł' w/rł' pozycj ach j ednej ze rłskazanych marek''

odpowiedź: Tak, zar'narł'iający uznajc argumenl wykonarvcy i wykleśla b]ocZkj Donau Eco

z lomularza olert-v.

Pytanie: ,.v- Akcesoria biurowe - poz' nr 25 - standardowo plnezkj pako\ł'anc są w opakowania

po 50 sż' Proszę o dopuszczenie op. 50 szt' lub opakorł'ari po mi1]imum 40 szt."
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odporviedź: Tak, zamawiający uznaje argument wykona\łcy i dokonujc korcktv lbnnularza

oferty uznając, że opakowanie pinezek pou,inno liczyć 50 szt'

Pytanie: Część V- Akcesoria blut'owe - poz' m ]l opisany pŹcz Zama*'iającego Zszywacz

ma b'vć rn.in' na zsz1wki 27lx, zsz1nłi w tŃim rozmiarzę nie istniEą' Proszę o rł1krcśicnie

',vskazane go rodzaju zszyrvek.

odpołviedź: I'ak. zamarviaj ący wykreśla zsz'v\vki 27lx'

Pytanic| ,'VIll - organizacja doklunentów poz' l]I 5 opisanc przez Zanawiającego koszull<i

\łe wskazanynr formacie \"_ystępują jedynie jako koszrr1ki groszkorve' Proszę o zlllienq opisu

plzedniotu Zamówienia. w poz' 5 część VllI dopuszczenie do zao1'erowarria koszulek groszko-

\rych umożliwiającyc1] kscrowanię dokumentu bez jego \ł!jęcia z koszulki, dopttszczenic clo za'

ol'elowania koszt ck groszkorr1oh umoŻ]iwiających kscrorr'anie dokunentu bcz 1ego rr1jęeic

z koszulki."

odpowicdź| l'al<. zamarviając'v' dopuszcza teŹ koszulki groszkowe'

P'vtanie: .'Część VllJ - organizacja dokumentó\ł'- poz' nI I 1. l2 proszę iqjaśnielric, e.' LozLlnrle

Zarnarviający pod słolvami: .,mecl'unizm dŹwigl1io\ł]- / konplesolen'?

- w poz' 11 i 12 \rIlI proszę o potwierdzenie. żc oczekiwaniem Zamarviającego jest otrzymanie

seglegatoróuJ z nrechanizmenr dŹrvjgorł,ym oraz list\\ą blokującą nechanlzn dźrvigorvy'''

odpolviedźl 'lak zanrarł,iający oczekuje dosta\łJ segregatoló\ł z męchanizmen dź\łigo\łym

oraz 1istwą blokującą mec1'taniznr dźwigorvy'

Pytanic: ,'c7ęść VIII - olganizacja dokunenlów - poz. nr 13 - opisanc przez Zanrarł'iającego

se_qręgatoly 11ic istnie.ją. Segregatoly ze wskazanyn] mechanizmem posiadające rrajrł'ęższy

gŹbiet to 50 nrm' Grzbiet 35 - 40 rnm posiadają seglegatofy 1'ingo\-e' Proszę 
' ' znlicnę opisu

przedmiotu zzrmórlienia'

-poz. 13 Część VIll proszę o dopuszczenie do zaol'erowania segregatora z mecbxni7rneln dŹ\Ą'i

goł'r.m oraz lis1wą blokującą nreclranizm dŹ\rigowy Ż gŹbietem o szefokości 50 nrm'''

odporviedź: Tak' zamawiający znienia specyfikację na scgregatory o szeiokoścj 50 mm Z me_

chanizr'nem dżrvigorł',vm olaz lisli\ ą blokująoą mechanizm dźrvigow.v.

Pytanie: ,,CŻęść V]lI organizacja dokumentó*' - poz' 15 segregatoly w lbnnacie A5 llie wystę-

pują z grzbicter'n o szelokości 50mm. Dostępne grzbiety w tym fonnacie seglegatoló\r to.jed}'nie

75mm' Proszę o zmiarlę opisu przedm1otrr zamórvie a.
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_ poz. l5 część vlII proszę o dopusŻczenie do zaoferowania segregatom z męchanizmem dźwi-

gowym oraz listwą blokującą mechanizm dźwigo\łT z grzbietem o szetokości 75 mm'''

odpo$,i€dź: Tak, zamawiający znrienia specyfikację Da segregatory o szelokości 75 mln z n1e-

chaniznem dźwigowym oraz listrłą blokującą mechanizm dźwigow;..

Pytanie: 
',Część 

VIII organizacja dokumentów - poz. nI 19 opisane przez Zamarviającego sko-

roszy1y Esselte wykonane są z PP. Proszę o znianę opisu przedmiotu Zamó\Ą'ienia'''

Pytanie: Tak, zamawiający dopuszcza skot'oszyty Esselte \\Tkonane z PCV i PP'
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