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Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do Pracowni 
Introligatorskiej – ZADANIE NR 1 i 2  
 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TRE ŚCI SIWZ 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dla zadań nr 1 i nr 2, 
Zamawiający udziela wyjaśnienia treści oraz dokonuje modyfikacji SIWZ: 
 
Pytanie nr 1 (ZADANIE NR 2): 
W związku z zamiarem udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń do Pracowni 
Introligatorskiej, postępowanie nr DZP-2621-3/2017 zgłaszamy następujące zapytanie do opisu 
przedmiotu zamówienia, zadania nr 2, Dostawa nożyc introligatorskich do cięcia tektury (1 szt.), 
punkt: „- nóż wykonany ze stali nierdzewnej oraz przymiar boczny": 
Ponieważ nie ma możliwości wykonania ani zaoferowania noża wykonanego ze stali nierdzewnej do 
przedmiotowych nożyc introligatorskich ze względów technicznych, a do pracy w warunkach 
pracowni introligatorskiej jest całkowicie wystarczające zastosowanie noża ze stali mogącej 
podlegać rdzewieniu i takie noże o oczywiście odpowiednich parametrach wytrzymałościowych są 
standardowo stosowane również w innych maszynach introligatorskich służących do cięcia, takich 
jak np. krajarki jednonożowe czy trójnoże, to wnioskujemy o zmianę treści tegoż punktu na: 
„- nóż wykonany ze stali oraz przymiar boczny". 
Odpowiedź nr 1 (ZADANIE NR 2): 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że uzupełnia opis przedmiotu zamówienia dla 
zadania nr 2 w załączniku nr 6 do SIWZ o zdanie w brzmieniu następującym: 
„Zamawiający dopuszcza wykonanie noża i przymiaru ze stali mogącej podlegać rdzewieniu, przy 
zapewnieniu spełnienia pozostałych parametrów wytrzymałościowych.” 
 
Pytanie nr 2 (ZADANIE NR 1): 
zapytanie dotyczy Zadania nr 1 - gilotyny do cięcia papieru ze stolikami bocznymi 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie kryteria lecz posiadający maksymalny 
stos 65mm? Jest to standard w urządzeniach tego typu. Różnica w wysokości stosu jest nieznaczna,  
a w praktyce i tak z reguły nie wykonuje się cięć większych stosów niż ryza (500 ark.) 
Odpowiedź nr 2 (ZADANIE NR 1): 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   

  
Powyższe wyjaśnienie oraz modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i zostają umieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego. 
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