Biuro Administracji i Logistyki
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we W rocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Wrocław, dnia M kwietnia 2021 r.

AL-ZP.272-34/20/ZP/DK

wszyscy Wykonawcy

D otyczy:

p ostępow ania o udzielenie zam ów ienia publicznego, prow adzonego w trybie podstaw ow ym bez negocjacji
n a zadanie pn.: „Su kcesyw n a d ostaw a m ateriałów biu row ych dla potrzeb D oln ośląsk iego U rzędu
W ojew ód zk iego w e W rocław iu przy pl. P ow stań ców W arszaw y 1”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że od uczestnika postępowania wpłynęło zapytanie
dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
Pytanie:

„ W załączniku zatytułowanym "Tabela A - załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia" Zamawiający ukrył
kolumnę D (nazwa producenta oferowanego artykułu biurowego) oraz kolumnę E (oznaczenie oferowanego
artykułu). W zawiązku z powyższym proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga od Wykonawców
uzupełnienia tylko o d b ytych kolumn H-L z wartościami cenowymi czy kolumn H-L oraz dodatkowo D-E. ”
O d pow iedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że - zgodnie z treścią Rozdziału III ust. 2 SWZ — Tabela A, wchodząca w skład
Załącznika nr 3 do SWZ - Opisu przedmiotu zamówienia, służy jedynie przedstawieniu Wykonawcom
szczegółowego wykazu materiałów biurowych, przewidzianych do dostarczenia w ramach zadania
pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we W rocławiu przy pl. Powstańców W arszawy 1”.
W niniejszym postępowaniu - prowadzonym za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:
https://duw.ezamawiaiacy.pl. W ykonawca zobowiązany jest do wypełnienia - przy użyciu wspomnianego
narzędzia informatycznego - formularza oferty, który zawiera wszystkie pozycje asortymentu, wymienionego
w Tabeli A (wraz z ich opisem oraz informacją o maksymalnej, planowanej do nabycia ilości i jednostce miary),
a zadaniem W ykonawcy będzie wskazanie cen jednostkowych i ogólnej wartości zarówno poszczególnych
pozycji, ja k i całości zamówienia.
Tym samym, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wypełnienia Tabeli A.

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu i nie
powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedź na pytanie została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego: bip.duw.pl i na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl.

