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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,  

nazwa zadania: „Zakup urządzeń do niszczenia dokumentów dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego            

w Malborku”. 

 

 

WYJAŚNIENIA I  MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Szanowni Państwo  

 
1. 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: 

 

PYTANIE : 

 
 W związku z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ sprawy 22. BLT.SZP.2612.84.2020, tj                                     

" ZMODYFIKOWANEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" po odpowiedziach na 

pytania wykonawców informujemy, iż biorąc pod uwagę całokształt SIWZ, zwłaszcza punkt 9 

"Zmodyfikowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia" wykluczyli Państwo całkowicie wszystkich 

producentów niszczarek występujących na polskim rynku z wyjątkiem urządzeń marki Kobra, co 

stanowi nieuzasadnioną preferencję jednego producenta urządzeń.  

Wymienione w dokumencie (a zacytowane poniżej) systemy w punkcie a, b, są nazwami własnymi 

występującymi wyłącznie w niszczarkach Kobra, które posiadają tylko urządzenia tej marki. Wskazane 

atrybuty tych urządzeń i tej marki, poza nazwami własnymi, posiadają własne indywidualne cechy 

pracy, które nie występują w identycznej postaci u innych producentów. Inni producenci posiadają 

podobnie działające systemy, lub posiadają cechy, których nie posiada marka Kobra, co czyni te 

produkty towarami równie dobrymi, tym niemniej są w tym postępowaniu  w obecnym kształcie 

wyeliminowane. Obrazowo należy wskazać, że każdy producent posiada w swojej ofercie urządzenia 

wyposażone w system oszczędności energii, którego działanie jest podobne, ale różni się pomiędzy 

markami w zakresie detali; producenci w różny sposób rozwiązują problem zacięć (najczęściej poprzez 

auto reverse), posiadają też rozwiązania które mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo użytkownika          

(o którym nie ma np. nic w SIWZ).  

Pozostali oferenci pytali Państwa o dopuszczenie drobnych zmian w preferencjach nt wielkości kosza, 

tak by dopuścić inne marki np. urządzenia marki Ideal Shredcat, na którego nazwę własną powołali się 
Państwo w puncie c - Auto Eco. Niestety urządzenia z systemem Shredcut o koszu 35l i większych           

z funkcja Auto Eco nie występują.  



2 / 3 
 

W związku z przedstawionymi faktami Państwa specyfikacja oraz odpowiedzi całkowicie 

wyeliminowały możliwość zaoferowania jakichkolwiek innych urządzeń z wyjątkiem tych marki 

Kobra. 

W związku ze wskazaniem w opisie przedmiotu zamówienia na funkcje, które posiada tylko jeden 

producent urządzenia i po zamknięciu możliwości zaoferowania urządzeń innych marek wnoszę                  

o usuniecie całego punktu 9 z powodu niezachowania dobrych praktyk konkurencyjnych, o których 

jasno mówi ustawa o Zamówieniach Publicznych. Usunięcie punktu 9, przy pozostawieniu pozostałych 

wymagań postawionych w przetargu, przywróci szanse na równą konkurencyjną walkę między 

producentami. 

"9. Najważniejsze zastosowane technologie w urządzeniach: 

a) Energy Smart – system umożliwiający oszczędność energii, dzięki zerowemu poborowi mocy           

w funkcji stand-by; 

b) Turbo Power – funkcja zapewniająca dodatkowe uderzenie mocy likwidujące zatory papieru; 

c) AutoEco – zerowy pobór prądu w trybie stand-by; 

d) Auto Reverse – automatyczny rewers i odcięcie zasilania w przypadku zablokowania papieru" 

 

ODPOWIEDŹ : 

 

Zamawiający po przeprowadzonej analizie usuwa  zapisy zawarte w pkt 9  w opisie przedmiotu 

zamówienia ( zał. Nr 5 do SIWZ)  tj.: 

Najważniejsze zastosowane technologie w urządzeniach: 

a) Energy Smart – system umożliwiający oszczędność energii, dzięki zerowemu poborowi mocy 

w funkcji stand-by; 

b) Turbo Power – funkcja zapewniająca dodatkowe uderzenie mocy likwidujące zatory papieru; 

c) AutoEco – zerowy pobór prądu w trybie stand-by; 

d) Auto Reverse – automatyczny rewers i odcięcie zasilania w przypadku zablokowania papieru. 

 

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

w następujący sposób:  

 

- Załącznik nr 5 do SIWZ -  „ Nowy Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia ”  

 

 

3. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zw. dalej Ustawą, Zamawiający  

zmienia treść SIWZ w wybranych miejscach w następujący sposób: 

 
1. ROZDZIAŁ 10 Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Oferta powinna zostać dostarczona w zaklejonej kopercie gwarantującej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. Ponadto powinna posiadać następujące oznaczenie:  
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2. ROZDZIAŁ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2020 r. o godz. 10.00.  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2020 o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się 

w  budynku nr 12, sala odpraw.  

 

 

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert jak i pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji i będą 

wiążące przy składaniu ofert. 

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 5 do SIWZ -  „Nowy Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia”   

  

                                                                      

 

                                                            Z poważaniem  
 

                                                                                          DOWÓDCA 

                                                                   22. BAZY  LOTNICTWA  TAKTYCZNEGO  

                                                                             /-/ płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Wykonano w 1 egz.: T:2612 

Egz. Nr 1 – ad acta 

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

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 

Nazwa Wykonawcy  22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

Adres       Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: 

„Zakup urządzeń do niszczenia dokumentów dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego                

w Malborku”  Sygnatura sprawy 22. BLT.SZP.2612.84.2020  

 

          Część nr ……………… 
 

Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2020 – Emilia Jasińska                             

„Nie otwierać przed dniem 05.05.2020 godz. 10.30” 

 


