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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawy w 2021roku artykul6w biurowych i papieru do urzqdzef biurowych

Numer postgpowania ZDMNMIDZP I 9 6lPN I 85 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. I pkt 3

ustawy z dnia 29 styczsia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze nrr.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawc6w oruz zmienia treSd
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wieniapoprzez zmiang formularza cenowego dlacz.l.
JednoczeSnie zamawiaj4cy informuje, 2e aktualny formularz cenowy zarieszcza na swojej
stronie https ://zdm.waw,pl/.

Zarnawiajqcy informuje, 2e termin skladania i otwarcia ofert zostal juz przesunigty na
20.11.2020 r.

Pyt. l. - Poz. 69 i 70 OPZ - koperty do automatycznego pakowania nie mog4 by6
kopertami samoklej4cymi StrC Wystgpujq one jedynie w wersji NK czyli zaklejane na
mokro poniewai to maszyna pakuj4ca nawilia i zamyka klapkg koperty. Proszg zatem o
potwierdzenie 2e chodzi o koperty zaklejane na mokro NK do automatycznego
pakowania.

Odpowiedz l. Zanawraj4cy potwierdza, 2e chodzi o koperty do maszynowego pakowania
zaklejane na mokro czy koperty o oznaczeniu NK. W zalqczeniu amieniony formularz
cenowy (zal.3a)

Pyt. 2. - Prosimy jeszcze o rvykre5lenie z OPZ porycji 117 poniewaZ z informacji
uryskanej przed chwil4 Rapidograf na rvymienne, jednorazowe, kapilarne naboje z
tuszem z koric6wkq 1.00mm zostal rvycofany ze sprzeda2y. Lub prosimy o dopuszczenie

ll7 zaoferowania pisaka kreSlarskiego 1r00mm napelnianego wielokrotnie

OdpowiedZ 2. Zamawaj4cy wykreSla z formularza cenowego cz. | (zal.3a) pozycjg nr ll7

Pyt.3.- bardzo proszg o informacjg odno5nie dostaw papieru ksero. Cry bgd4 Paristwo
zamawiad ilo5ci np. paletowe raz z miesi4cu cry raczej po kilka karton6w w kr6tsrych
odstgpach czasowych. Jest to niezbgdna informacja do wyceny.

OdpowiedZ 3. Zartatiaj4cy informuj e, 2e zart6wienia odbywaj4 sig w iloSciach paletowych
w zaleinoSci od potrzeb Zamawiaj4cego.

w poz.
tuszem
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Pyt. 4. W nawi4zaniu do SIWZ dla przedmiotowego zapytania, oferty nalery skladad w
formie papierowej, popisane tradycyjnym podpisem, pytania cry w zwi4zku z
pandemiczn4 sytuacj4 w naszym kraju, dopuszczacie Paristwo zloienie oferty w formie
elektronicznej podpisanej podpisem krvalifikowanym?

Odpowiedz 4. Oferty nalefi zlo2ry6 zgodnie zapisami SIWZ pkt. 8. W formie papierowej.
Zanawnj1cy w przedmiotowym postgpowaniu nie przewiduje mozliwoSci skladania ofert
elekhonicznie.
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