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ZATWIERDZAM
Zbigniew Zieliński
Dyrektor Działu
Administracyjno-Gospodarczego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 9/17/PN) na sukcesywną dostawę
artykułów biurowych dla NCBR.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynął
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem
udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„W Rozdziale 11 pkt 2 Zamawiający określił, że oferta musi zawierać wypełniony formularz cenowy
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ. Kolumna nr 3 zał. nr 2 zawiera opis parametrów jakie winny
spełniać oferowane materiały biurowe jednak w formularzu cenowym nie ma miejsca na wpisanie
informacji na temat oferowanego artykułu. W przypadku składania ofert z wykorzystaniem wzorów
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stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ Zamawiający, na etapie składania ofert, nie jest w stanie
zweryfikować i potwierdzić czy oferowane artykuły faktycznie spełniają postawione wymagania w
tym zakresie.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane jest rozszerzenie tabeli z formularza cenowego o dodatkową
kolumnę w której wykonawcy obligatoryjnie zobowiązani są wskazać producenta lub dystrybutora
oraz numer katalogowy lub model oferowanego produktu, pod rygorem odrzucenia oferty, w
przypadku nie wskazania tych informacji. Prosimy o modyfikację zapisów.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji formularza cenowego poprzez dodanie kolumny
„Nazwa oferowanego artykułu oraz numer katalogowy”. Zmieniony formularz cenowy stanowi
załącznik do pisma.
PYTANIE 2
„Prosimy również o sprecyzowanie zapisów w § 3 pkt 11 umowy, stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ,
w którym „Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy (w
zakresie ilości artykułów biurowych) do wartości 70% maksymalnego wynagrodzenia brutto”.
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu umowy
do 70% maksymalnego wynagrodzenia brutto czy do 70% ilości artykułów biurowych w każdej ze
155 pozycji formularza cenowego?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż zapis z § 3 pkt 11 Umowy odnosi się do możliwości ograniczenia zakresu
Umowy do wartości 70% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert zostaje przesunięty na 18 kwietnia 2017 r.
godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 18 kwietnia 2017 r. o godz.
11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 239 piętro 2.

