Dział Zamówień
Publicznych

ADZP.25.43.2020
Warszawa, 15 grudnia 2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów
biurowych oraz papieru kserograficznego białego i kolorowego w formacie A4 i A3 do Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie”, nr sprawy ADZP.25.43.2020.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 2 i 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej
dalej jako „ustawą”, udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie zapisów SIWZ.
Zamawiający opisuje, że oczekuje zaoferowania papieru klasy przynajmniej B o minimalnym poziomie Bieli
160CIE. Czy znaczy to, że papier o parametrze bieli 164+/-3 CIE będzie spełniał zapisy SIWZ (minimalna biel
161), a papier o bieli 161+/-3 nie będzie ich spełniał, (bowiem minimum bieli w tym przypadku to 158 CIE).
Zwracamy uwagę również na fakt, że Zamawiający nie podał minimalnej grubości papieru. Z doświadczenia
naszej pracy z Zamawiającym wynika, że papiery o mniejszej grubości niż 107 micrometra stwarzają
problemy z pracą na Waszych maszynach. Prosimy o uwzględnienie tego w zapisach SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści Formularza cenowego - Formularz nr 2 do SIWZ, poprzez zmianę treści
poz. 145 oraz 146, które otrzymują brzmienie:
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Formularz cenowy - Formularz nr 2 do SIWZ po zmianach Zamawiający zamieścił na stronie internetowej
www.sgh.waw.pl
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Kanclerz SGH
dr Marcin Dąbrowski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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