
Narodowy Fundusz Zdrowia
Slc^ski Oddziat Wojewodzki w Katowicach

znak:WAG-IL26Ll28.2017

, WAG-II.W.^.'^. .KK.2018
Katowice, dnia .1^. stycznia 2018 r.

DO

WYKONAWCOW

"dotyczy: zamowienie nr 34/pn/2017 ̂  dostawa materialow biurowych

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych,

przeka^jp tresc wnioskxi (zapytania) o wyjasnienie tre&i Specyfikacji Istotliych Warunkow Zamowienia

(SIWZ), jaki Wplyn^l do Zamawiaj^cego w dniu 16.01.2018 r. (e-mail), oraz udzielam odpowiedzi.

Tresc wniosku o wviasnienie (zapvtanie");

..DotVCzv pozvcii 53

Wedle naszej wied^ nie ma na lynku produktu spelniaj^cego wymagania zapisane w SIWZ. Prosz^

o wskazanie pfZykladowego segregatora lub zmian? zapisu: zamiast A4/35mm na A4/50mrn"

Odpowiedz;

Zamawiajqcy zmienia opis w poz.53 formularza opis przedmiotu zamoWienia i kalkulacja cenoWa: zamiast

A4/35 mm powiimo bye A4/50 mm.

Zmian? tresei formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja eenowa w zakresie poz.53 nalezy

Uwzgl^dniG przygotowujqc oferti?.

Wykonawca winien wyniienic stron? m 7 formularza opis przedmiotu zamowieilia i kalkulacja eenowa na

stron? nr 7 oznaczon^ ,,pd zmianie" (w Zalaczeiim') bqdz samodzielnie nahiesc zrniany W tresci poz.53

fomiularza.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany tresei ogloszenia o zamowieniu; nie wymaga rdwniez

przedhizenia terminu skladania ofert.

Zmiany dokonuje si? na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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Nr zamowienia: 34/pn/2017 formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkuiacja cenowa

47 Rozszywacz, metalowa konstrukcja w plastikowej obudowie,
posiadaj^cy mechanizm blokuj^cy ostrza.

szt. 100

48 Podkiadka zelowa pod mysz i nadgarstek, podkladka wypelniona
przezroczystym zelem (pozwalaj^ca utrzymac nadgarstek w
prawidiowej pozycji w trakcie pracy przy komputetze). Ksztalt
podkiadki pod nadgarstki zalezny od nacisku i ciepla ciala,
przystosowana do myszek kulkowych i optycznych,
antyposlizgowa podstawa.

szt. 30

49 Przektadki do segregatorow kolorowe A4, wykonane z kartonu
o gmbosci min. 160 g/m^, uniwersalna perforacja pozwala uzywac
przekladki w kazdym segregatorze. (1 op.= 10 kart)

op. 100

-

50 Przekiadki do segregatorow format A4 (od 1 do 31), wykonane z
grubego bialego kartonu 170 g/m^, kolorowe indeksy,
uniwersalna perforacja pozwala uzywac przekiadki w kazdym
segregatorze. (1 op.= 1 komplet, tj. od 1 do 31)

op. 20

51 Przekiadki do segregatorow format A4 (od A do Z), wykonane z
grubego bialego kartonu min. 160 g/m^, uniwersalna perforacja
pozwala uzywac przekiadki w kazdym segregatorze.
(1 op.= 1 komplet, tj. od A do Z)

op. 20

52 Segregator A4/75 mm, ekologiczny, oklejony na zewn^trz
poUolefin^ wewn^trz biala wkladka papierowa, dwustronna
wymienna etykieta opisowa, dolne kraw^dzie wzmocnione
metalow^ szyn% Na grzbiecie otwor na palec. Dwa otwory na
przedniej okladce utrzymuj^ce segregator w zamkni^ciu.

szt. 1000

53 Segregator A4/50 mm, ekologiczny, oklejony na zewn^trz
poUolefin% wewn^trz biala wkladka papierowa, dwustronna
wymienna etykieta opisowa, dolne kraw^dzie wzniocnione
metalow^ szyn% Dwa otwory na przedniej okladce utrzymuj^ce
segregator w zamknigciu. szt.
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