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Warszawa, 9 grudnia 2020 roku

Oferenci, którzy pobrali Ogłoszenie o przetargu
w trybie określonym w art. 70’ - 705 Kodeksu cywilnego

Organizator - Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
informuje, że w dniach 8-9 grudnia 2020 roku wpłynęły pytania odnoszące się do Ogłoszenia
o przetargu w trybie określonym w art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego na „Zakup i dostawę artykułów
biurowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych”,
o następującej treści:

Pytanie nr 1:
Dzień dobry
Prosimy o wyjaśnienia dotyczące wymagań Zamawiającego odnośnie uzupełniania tabeli Załącznika
nr 4 do Ogłoszenia- Wykazu asortymentowo - cenowego.
Czy w kolumnie nr 5 należy wpisać model oferowanego produktu tylko w przypadku gdy składana
jest oferta równoważna? Czy dla każdej pozycji?
Czy dokument z informacją pochodzącą od producenta potwierdzający zgodność oferowanego
artykułu z wymogami Organizatora należy dołączyć do oferty tylko w przypadku oferowania
rozwiązania równoważnego? Czy dla każdej pozycji?
Jeśli Zamawiający wymaga załączenia kart produktów do wszystkich pozycji z Załącznika nr 4,
prosimy o zniesienie tego wymogu ze względu na to, że oferta będzie zawierała bardzo dużo kart, co
jest bezzasadne w sytuacji gdy będzie oferowany produkt wskazany jako wzorcowy.
Dodatkowo załączanie tylu kart katalogowych dla wszystkich pozycji oferty wydaje się bezzasadne
ze względu na dużą objętość składanych ofert oraz przede wszystkim nieekonomiczne i niezgodne
z racjonalnym działaniem na rzecz ochrony środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedź nr 1:
Organizator informuje, że w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia tj. Wykaz asortymentowo - cenowy
w kolumnie nr 5 należy wpisać model oferowanego produktu tylko w przypadku gdy składana jest
oferta równoważna, Oferent załączyć wtedy musi kartę katalogową oferowanego artykułu.

Pytanie nr 2:
Prosimy o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
Poz. 8 czy rozmiar etykiety ma być na pewno 30x50 mm czy może chodziło o rozmiar 50x30mm?
Różnica jest taka, że te pierwsze są nietypowe i przy wycenie dochodzi koszt wykrojnika w związku
z tym etykiety będą dwa razy droższe niż 50x30mm, które są standardowe i dostępne od ręki
u proc ucenta._______________________
Etykiety
termotransferowe
rozmiar 30x50mm, białe (1000 50
rolek
etykiet w rolce)
3oz. 19 czy na pewno Zamawiającemu c lodzi o koperty C6 zamykane z krótszego boku?
Koperty C6 w standardzie są otwierane po dłuższym boku.
Produkcja kopert C6 otwieranych po krótszym boku będzie znacznie droższa niż kopert
standardowych otwieranych po krótszym boku.
W związku z tym cena opisanych kopert będzie znacznie wyższa niż standardowych.
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’onadto chcemy się upewnić czy Zamawiający na pewno chce tak nietypowe coperty.
Koperty C6 białe, samoklejące z
taśmą, 162x114mm, papier biały
opak.
gr.90-100g. Niebieski poddruk, 5
19
zamykane z krótszego boku
(50szt. w opak.)

Odpowiedź nr 2:
Organizator informuje, że w poz. 8 rozmiar etykiety termotransferowej wynosi jak poniżej.

Organizator zmienia Załącznik nr la do Ogłoszenia, tj. Wykaz asortymentowo - ilościowy oraz
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, tj. Wykaz asortymentowo - cenowy w poz. 19 w następujący sposób:
Koperta C6 HK
Koperty C6 białe, samoklejące z taśmą,
100G.granatowy poddruk
162x114mm, papier biały gr.90-100g.
opak.
5
19
(50szt/op) Nc Koperty na
Niebieski poddruk, zamykane po
zamówienie (brak symbolu)
dłuższym boku (50szt. w opak.)

Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.
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