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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ III 

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 9 

poz. nr 60 Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia, kolorowania. 

fibrowa końcówka oprawiona w metal oraz wentylowaną skuwkę. Sześciokątna obudowa, odporny na 

wysychanie tusz. Grubość linii pisania: 0,4 - 0,5 mm; długość linii pisania min.: 2500 m. Kolory wkładu* min. 5 

do wyboru, w tym: czerwony, granatowy, zielony, czarny. 

Prosimy o zmianę zapisu, "długość linii pisania min. 2500mb" na "długość linii pisania min. 1000mb.” 

Wszystkie parametry wskazane przez zamawiającego wskazują na wymagany produkt marki Stabilo Point 88.  

W sklepach internetowych powielany jest błąd, który wskazuje na długość ok. 2500mb,  co jest nieprawdą. 

Jedyny dystrybutor marki Stabilo, Firma  Stabilo International Gmbh oświadcza,  iż produkt ten,  ma długość 

linii pisania 1000mb   

Jeżeli zamawiający ma na myśli inny produkt niż Stabilo Point 88, prosimy o wskazanie modelu wzorcowego 

spełniającego wszystkie wymagane zapisy. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9: 

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie długości linii pisania, w związku z powyższym 

zmianie ulega poz. 60 Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie, zmiany w ww. dokumencie zostały 

naniesione kolorem. 

Pytanie nr 10 

poz. nr 52 Taśma dwustronna pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, po  

usunięciu zabezpieczającego paska papieru-przezroczysta, odrywana ręcznie, bardzo dobrze przylega do 

powierzchni, szer. rolki 4,5-5mm, długość rolki min. 50m 

Prosimy o wskazanie modelu wzorcowego o podanych parametrach. 

Na rynku dostępne są taśmy dwustronne w szerokości 38mm lub 50mm. Prosimy o zmianę zapisu w zakresie 

wymaganej szerokości rolki. Powszechnie, producenci stosują w produkcji taśm dwustronnych, klej 

kauczukowy syntetyczny, prosimy o dopuszczenie produktu:   
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przeźroczysta dwustronna taśma samoprzylepna, składająca  się z papierowej bibułki oraz syntetycznego kleju 

kauczukowego (hot-melt) 

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania taśmy 25mb 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach, zmienia opis przedmiotu 

zamówienia w zakresie długości linii pisania, w związku z powyższym zmianie ulega poz. 52 Załącznika nr 3 do 

SWZ w powyższym zakresie, zmiany w ww. dokumencie zostały naniesione kolorem. 

Pytanie nr 11 

W związku z zmianami w specyfikacji asortymentowo-cenowej uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zmianę 

terminu do złożenia oferty na dzień 25.05.2022r. Chcąc sprostać oczekiwaniom Zamawiającego dotyczącym 

zaoferowania produktów ekologicznych, należy poświęcić znacznie więcej czasu na sprawdzenie na stronach 

producentów wymaganych parametrów, a niejednokrotnie wymaga to wykonania wielu rozmów i oczekiwania 

na odpowiedzi.  

Dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie przyspieszyć przygotowanie oferty, nie mniej jednak, prosimy o 

wzięcie pod uwagę zaistniałej sytuacji i uwzględnienie proponowanej zmiany. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11: 

Zamawiający w oparciu o art. 271 ust. 3 zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 25 maja 2022 roku. 

Sporządziła:  

Katarzyna Żwakuła  

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych 


