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Postępowanie numer: KA-DZP.261.1.18.2022 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ II 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na:  

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, papierniczych, piśmienniczych oraz papieru ksero dla 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Zamawiający w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129, z późn. zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z 

wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 2 

poz. nr 92 Karteczki bloczek notes samoprzylepny 76x76 mm 100 szt. żółte, gramatura karteczek min. 70g/m2, 

klej usuwalny za pomocą wody 

Czy zamawiający dopuszcza rozmiar bloczka 75x75mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu o wskazanych parametrach, w związku z powyższym 

zmianie ulega poz. 92 Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie, zmiany w ww. dokumencie zostały 

naniesione kolorem.  

Pytanie nr 3 

poz. nr 14: Nożyczki biurowe - gumowany, ergonomiczny uchwyt ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, 

długość całk. min 17 cm max 23 cm, jednolite, nie mogą mieć więcej niż dwa kolory 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nożyczek wykonanych w 60%  z materiałów 

pochodzących z recyklingu. Obecnie największy producent, tego typu produktów, zmienił zapis z 70% na 60% 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 

Zamawiający informuje, iż parametry określone w kolumnie E są wyłącznie parametrami fakultatywnymi i 

zaoferowany asortyment nie musi ich spełniać. Jednakże w celu zwiększenia % udziału asortymentu 

wykonanego z materiałów pochodzących z recyklingu Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymagań 

stanowiących kryterium oceny ofert w tym zakresie z 70% do 60%, w związku z powyższym Zamawiający 

zmienia poz. 14 Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie, zmiany w ww. dokumencie zostały naniesione 

kolorem. 

Pytanie nr 4 

poz. nr 13 Magnesy Ø20mm (mix kolorowe), op. po 6 szt., opakowanie typu blister, jednolite bez żadnych 

grafik. Czy zamawiający dopuszcza opakowanie liczące 8 magnesów na jednym blistrze? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: 
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Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w op. po 8 szt., w związku z powyższym zmianie 

ulega poz. 13 Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie, zmiany w ww. dokumencie zostały naniesione 

kolorem. 

Pytanie nr 5 

poz. nr 30 Ścieracz do tablic suchościeralnych magnetyczny, posiada warstwę magnetyczną, spód wykończony 

filcem, nie rysuje powierzchni tablicy, ergonomiczny kształt, występuje w jaskrawym kolorze ułatwiającym 

szybkie odnalezienie. Wymiary minimalne: 100x50x20mm 

Czy zamawiający dopuszcza rozmiar gąbki 106x52x20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: 

Zamawiający informuje, iż wskazane w kolumnie B wymiary są wymiarami minimalnymi. Wskazane przez 

Wykonawcę wymiary gąbki spełniają wymagania Zamawiającego.  

Pytanie nr 6 

poz.20 Skoroszyt twardy z wykonany z tworzywa PVC lub PP A4, front okładki przezroczysty twardy (grubość 

min. 150 mic.), okładka z twardej folii PVC (grubość min. 180 mic.), wewnątrz metalowe wąsy do wpinania 

dokumentów, pojemność min. 2 cm (ok 200 kartek), papierowa wysuwana etykieta z miejscem na opis, dwa 

wycięcia ułatwiające wysuwanie i wymianę etykiety.  Kolory* min. 5 do wyboru, w tym: czerwony, granatowy, 

zielony, czarny. 

Prosimy o dopuszczenie parametru :okładka z twardej folii PVC grubość od 160 mic. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu z okładką wykonaną z folii PVC o grubości min. 160 

mic.), w związku z powyższym zmianie ulega poz. 20 Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie, zmiany w 

ww. dokumencie zostały naniesione kolorem. 

Pytanie nr 7 

poz.21 Skoroszyt miękki wykonany z tworzywa PVC lub PP A4, przód miękki przezroczysty (grubość min. 100 

mic.), tył twardy kolorowy (grubość min. 180 mic.). W środku blaszka z wąsem o długości min. 16 cm 

umożliwiający wpięcie dokumentów, pojemność  min. 2 cm (ok 200 kartek), wymienny papierowy pasek do 

opisu, dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie etykiety. Kolory* min. 5 do wyboru, w tym: czerwony, granatowy, 

zielony, czarny. 

Prosimy o dopuszczenie w poz .21 skoroszytów spełniających następujące parametry : 

Skoroszyt DONAU, PP, A4, standard, 120/180mikr.,  

wykonany z ekologicznego polipropylenu 

posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) - udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikający z 

przepisów prawa polskiego i UE 

strona przednia transparentna - grubość PP: 120μm 

strona tylna kolorowa - grubość: 180μm 

mieści ok. 200 kartek (2cm) 
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niewpinany 

wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy 

format: A4 

rozmiar: 222x307mm 

blaszka/wąs  145mm 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, iż wskazane w kolumnie B parametry są parametrami minimalnymi. Wskazane przez 

Wykonawcę parametry spełniają wymagania Zamawiającego.  

Pytanie nr 8 

Pytanie do poz. 90 i 91 

1 poz. 90 i 91 Prosimy o dopuszczenie przy dodatkowej punktacji, zapisu "lub znak ekologiczny Zielony Punkt 

- udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE " 

2 poz. 91 prosimy o zmianę zapisu w opisie produktu, poprzez dodanie zapisu "lub znak ekologiczny Zielony 

Punkt - udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE.  

Poz. 90 Kostka klejona 85-95mm x 85-95mm, mix kolorów neon, min. 700 karteczek, gramatura karteczek min. 

70g/m2, foliowana jednostka sprzedaży do wykorzystania jako samodzielny bl. lub do uzupełnienia pojemnika 

Oznakowanie FSC lub PFSC 

Poz. 91 Kostka ekologiczna nieklejona, 85-95mm x 85-95mm, min. 700 karteczek w kolorze białym, do 

wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika, gramatura karteczek min. 70g/m2, 

oznakowanie FSC lub PFSC Oznakowanie FSC100% lub FSC Recycled 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

Sporządziła:  

Katarzyna Żwakuła  

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych 


