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Egz. nr  … 

Malbork, dnia …. sierpnia 2020r. 

 

 

 

                                                                                                  Wszyscy zainteresowani  

                                                                                       ( strona internetowa zamawiającego)  

 
 

 

22.BLT.SZP.2612.84.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: „Zakup urządzeń          

do niszczenia dokumentów dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku”.  

 

 

 

WYJAŚNIENIA  I  MODYFIKACJA  TREŚCI SIWZ 

 

Szanowni Państwo  

 
Na podstawie art. 38 ust. 2  I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych”  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający  w odpowiedzi na zadane pytania informuje: 

 

Zapytanie nr 1 z dn. 29 lipca 2020r. 
 

 

 

PYTANIE 1 ODPOWIEDŹ 

Pytanie nr 1: dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz 

części 2 niszczarki typ 1.  

 

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane niszczarki 

części 1 niszczarki typ 1 i 2 oraz części 2 niszczarki typ 1, 

były wyposażone w jednoelementowe wałki tnące wraz z 

metalowymi separatorami ? 

 

Zamawiający wymaga aby oferowane 

niszczarki posiadały jednoelementowe 

wałki tnące wraz z metalowymi 

separatorami. 

 

PYTANIE 2 ODPOWIEDŹ 

Pytanie nr 2:  dla części 1 niszczarki typ 1, 2 i 3. 

 

Czy zamawiający w części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 dopuści 

możliwość zaoferowania niszczarek o koszu o pojemności 

min 33l ? 

 

Zamawiający wymaga aby zaoferowane 

niszczarki posiadały kosz nie mniejszy niż 

35l. 
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PYTANIE 3 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 3: dla części 2 niszczarka typ 1. 

Czy zamawiający dla urządzeń niszczarki z pozycji 2 

niszczarki typ 1 dopuści możliwość zaoferowania urządzeń 

o koszu min. 142l ? 

Zamawiający wymaga aby zaoferowana 

niszczarka posiadała kosz nie mniejszy niż 

160l. 

PYTANIE NR 4 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 4: dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz części 2 

niszczarki typ 1.  

Czy zamawiający dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz 

części 2 niszczarki typ 1 niszczarki do papieru wymaga 

zaoferowania urządzeń wyposażonych w szczelinę 

wejściową zabezpieczona otwieraną klapą bezpieczeństwa 

lub osłoną, która pod wpływem nacisku bądź uchylenia 

wyłącza urządzenie ? 

Zamawiający nie określa wymagań              

w tym zakresie. 

PYTANIE NR 5 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 5: dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3.  

Czy zamawiający dla urządzeń niszczarki 1 niszczarki typ 

1, 2, 3 niszczarki do papieru wymaga zaoferowania 

urządzeń wyposażonych w silniki indukcyjne o mocy min. 

440 W ? 

Zamawiający nie określa wymagań w tym 

zakresie. 

PYTANIE NR 6 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 6: dla części 2 niszczarki typ 1.  

 

Czy zamawiający dla części 2 typ 1 duża niszczarka do 

papieru wymaga zaoferowania urządzeń wyposażonych w 

silniki indukcyjne o mocy min. 900 W, a głośności pracy 

jałowej w trybie standard nie większej jak 55dBa ? 

 

Zamawiający nie określa wymagań w tym 

zakresie. 

 

PYTANIE NR 7 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 7: dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz części 2 

niszczarki typ 1.  

 

Czy zamawiający w części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz 

części 2 niszczarki typ 1 niszczarki do dokumentów 

wymaga aby urządzenia posiadały silnik przystosowany 

do pracy ciągłej przez min. 9 godzin ? 

 

Zamawiający wymaga aby oferowane 

niszczarki posiadały silniki przystosowane 

do pracy ciągłej przez co najmniej 2 

godziny. 
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PYTANIE NR 8 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 8: dla części 1 niszczarki typ 3 P7.  

 

Czy Zamawiający dla części 1 niszczarki pozycja 3 

niszczarki P7 dopuści możliwość zaoferowania 

urządzenia tnącego jedynie dokumenty papierowe? 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania urządzenia tnącego jedynie 

dokumenty papierowe. 

 

 

Zapytanie nr 2 z dn. 30 lipca 2020r. 
 

 

PYTANIE 1 ODPOWIEDŹ 

Pytanie nr 1 dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz części 

2 niszczarki typ 1.  

 

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane niszczarki 

części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz części 2 niszczarki typ 

1, były wyposażone w jednoelementowe wałki tnące wraz 

z metalowymi separatorami ? 

 

Zamawiający wymaga aby oferowane 

niszczarki posiadały jednoelementowe 

wałki tnące wraz z metalowymi 

separatorami. 

 

PYTANIE 2 ODPOWIEDŹ 

Pytanie nr 2 dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3.  

 

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane niszczarki 

części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 posiadały szczeliny o 

szerokości min 240 mm ? 

 

 Zamawiający nie określa wymagań w tym 

zakresie. 

PYTANIE 3 ODPOWIEDŹ 

Pytanie nr 3 dla części 2 niszczarki typ 1 niszczarka 

duża. 

 

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowana niszczarka 

części 2 niszczarki typ 1 posiadały szczelinę o szerokości 

min 330 mm? 

 

Zamawiający nie określa wymagań w tym 

zakresie. 
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Zapytanie nr 3 z dn. 30 lipca 2020r.  
 

 

PYTANIE 1 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 1: dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3. 

 

Czy zamawiający dla urządzeń niszczarki z pozycji 1 

niszczarki typ 1, 2 i 3 dopuści możliwość zaoferowania 

urządzeń o koszu min. 33l ? 

 

Zamawiający wymaga aby zaoferowane 

niszczarki posiadały kosz nie mniejszy niż 35l. 

 

PYTANIE 2 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 2: dla części 2 niszczarka typ 1  

 

Czy zamawiający dla urządzeń niszczarki z pozycji 2 

niszczarki typ 1 dopuści możliwość zaoferowania 

urządzeń o koszu min. 145l ? 

 

Zamawiający wymaga aby zaoferowana 

niszczarka posiadała kosz nie mniejszy niż 160l. 

 

PYTANIE 3 ODPOWIEDŹ 

Pytanie nr 3 dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz części 

2 niszczarki typ 1. 

 

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane niszczarki 

części 1 niszczarki typ 1 i 2 oraz części 2 niszczarki typ 1, 

były wyposażone w system tnący nie posiadający 

elementów plastikowych w tym jednoelementowe wałki 

tnące objęte dożywotnią gwarancją? 

 

Zamawiający wymaga aby oferowane niszczarki 

posiadały jednoelementowe wałki tnące wraz          

z metalowymi separatorami, tym samym 

wykluczając możliwość wyposażenia                       

w plastikowe separatory. 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie 

dożywotniej gwarancji samych wałków tnących. 

 

PYTANIE NR 4 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 4: dla części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz części 2 

niszczarki typ 1.  

Czy zamawiający w części 1 niszczarki typ 1, 2, 3 oraz 

części 2 niszczarki typ 1 niszczarki do dokumentów 

wymaga aby urządzenia posiadały silnik przystosowany do 

pracy ciągłej ? 

Zamawiający wymaga aby oferowane niszczarki 

posiadały silniki przystosowane do pracy ciągłej 

przez co najmniej 2 godziny. 
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Zapytanie nr 4 z dn. 30 lipca 2020r. 
 

PYTANIE NR 1 ODPOWIEDŹ 

Pytanie 1: dla części nr 2 poz. 1. 

 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 

niszczarek o pojemności kosza min. 135 litrów do max. 

200 litrów? 

 

Zamawiający wymaga aby zaoferowana 

niszczarka posiadała kosz nie mniejszy niż 160l. 

 

 

2. Zamawiający zmienia i wprowadza modyfikację w treści załączników nr 1 i 5  do SIWZ  

w następujący sposób:  

 

- Załącznik nr 1 do SIWZ -  „Zmodyfikowany Formularz ofertowy”  

- Załącznik nr 5 do SIWZ -  „Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia”  

 

 

3. W związku z tym, że udzielone wyjaśnienia w sposób istotny nie wpływają na zmianę treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający pozostawia ustalone terminy składania      

i otwarcia ofert bez zmian. 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią  

SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ -  „Zmodyfikowany Formularz ofertowy”  

2. Załącznik nr 5 do SIWZ -  „Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia ”  

 

 
 

                                                                     Z poważaniem 

      

 

 

             ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                                                                22. BAZY  LOTNICTWA  TAKTYCZNEGO  

                                                                             /-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI 
 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.: T:2612 

Egz. Nr 1 – ad acta 

Wykonał: A. Paściak, (tel. 261 536 782) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


