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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2022. 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
ZMIANY: treści SWZ, terminu składania ofert

oraz ogłoszenia o zamówieniu
(Podstawa prawna: art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych).

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z 30 sierpnia 2021 r. na wniosek 
wykonawcy złożony 02 września 2021 r.

Pytanie 1:
Nazwa papieru ecru jest dość ogólnikowa.
Czy mogą Państwo podać nazwę papieru który Państwa zdaniem odpowiada temu 
opisowi?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie poda nazwy papieru. 
Jednocześnie zamawiający doprecyzowuje opis papieru ecru do wykonania kalendarza 
książkowego, poprzez dodanie w pozycjach 1.4.1, 1.7. i 1.10.2. opz określenia „wolumen 
1,2”. Patrz zmiany treści SWZ w pkt 4.

Pytanie 2:
Czy do główki kalendarza trójdzielnego może być zastosowana tektura falista z recyklingu 
w miejsce tektury litej. Efekt jest dokładnie taki sam.
Odpowiedź 2:
Tak, zamawiający dopuszcza wykonanie główki kalendarza trójdzielnego z tektury falistej 
z recyklingu, ale wówczas okleinę należy wykonać z papieru kredowego o gramaturze 
minimum 200 g/m2.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający przedłuża termin składania ofert
i zmienia treść SWZ w podanym niżej zakresie.

Do wszystkich wykonawców: 
BPKO.SZP.350.17.2021

Warszawa, 03 września 2021 r.
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ZMIANY TREŚCI SWZ:
1) W SWZ  (str. 6). jest:
Pkt 10.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni, 
tj. do dnia 06 października 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu 
terminu składania ofert.
Po zmianie jest:
Pkt 10.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni, 
tj. do dnia 07 października 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu 
terminu składania ofert.

2) W SWZ  (str. 7) jest:
Pkt 12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 września 2021 r., do godz. 12:00. 
Po zmianie jest:
Pkt 12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 września 2021 r., do godz. 12:00. 

3) W SWZ (str. 8) jest:
Pkt 13.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 września 2021 r. o godzinie 12:30. 
Po zmianie jest:
Pkt 12.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 września 2021 r., do godz. 12:30. 

4) W SWZ, w części dotyczącej kalendarza książkowego, w  punktach:
1.4.1 opz  (str. 13) jest: papier ecru 120–130 g/m2;
Po zmianie jest: 1.4.1. papier ecru 120–130 g/m2, wolumen 1,2;

1.7. opz (str. 13) jest: Papier ecru 70 g/m2.
Po zmianie jest: 1.7. Papier ecru 70 g/m2, wolumen 1,2.

1.10.2. opz (str. 13) jest: papier ecru 130 g/m2;
Po zmianie jest: 1.10.2. papier ecru 130 g/m2, wolumen 1,2;

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wykonawców                   
i stanową integralną część specyfikacji  warunków zamówienia. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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