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dotyczy: zamowienie nr 20/pn/2017 - dostawa materialow biurowych

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

przekazuj? tresc wniosku (zapytan) o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia (SIWZ), jaki wplyn^l do Zamawiaj^cego w dniu 07.09.2017 r. (e-mail), oraz

udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Tresc wniosku o wyjasnienie (zapvtanl;

„Bardzo prosz? o informacj? dotycz^e^ nast^puj^cych pozyeji w post^powaniu 20/pn/2017;

• P0Z.8 - ezy zamawiaj^ey dopuszcza karton o wymiarach 100x340x297mm pakowane po 20

szt.

• POZ. 10 - klawisz podwojnego zegara - prosz? o doprecyzowanie

• POZ. 17 - ezy zamawiaj^cy dopuszeza, aby nawilzacz mial co najmniej 20 ml?

• POZ. 33 - prosz? o doprecyzowanie gramatury papieru w zamawianych rolkaeh termicznyeh."

Wviasnienia (odpowiedzO;

1) W poz.8 formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa Zamawiaj^cy okreslil

wymiar kartonow archiwizacyjnych jako; wys. 330 x gl.248 x szer.lOO mm, dopuszczaj^e

w zakresie kazdego z podanyeh wymiarow odst^pstwo +/- 2 mm.
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Wymiary kartonow archiwizacyjnych podyktowane 34 wymiarami posiadanych regaiow,

w ktorych b?dq. przechowjwane kartonowe pudla.

Zamawiaj^cy nie moze zatem zaakceptowac wymiarow nie mieszcz^cych si? w wymiarach

opisanych w formularzu opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa (niniejsze dotyczy

zarowno poz. 8, jak i poz.9 foraiularza).

Odnosnie pakowania kartonow archiwizacyjnych, o ktorych mowa w poz.8 formularza

Zamawiaj^cy dopuszcza pakowanie po 20 sztuk.

2) W poz.lO formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa wyst^pila oczywista

omylka pisarska; prawidlowe okreslenie to „klawisz podwojnego zera".

3) W poz. 17 formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa Zamawiaj^cy okreslil

pojemnosc nawilzacza glicerynowego jako 20 ml.

Niniejszy wymog podyktowany jest wzgl?dami praktycznymi, ekonomicznymi oraz

higienicznymi. Nawilzacze 0 wi?kszej pojenmosci wolniej si? zuzywaj^, a tym samym -

w dhizszej perspektywie czasowej - ulegaj^ zabrudzeniu i wysychajq, co uniemozliwia ich pelne

wykorzystanie.

4) W poz.33 formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa Zamawiaj^cy

wskazal do jakiego typu drukarek zainstalowanych w biletomatach przeznaczone

34 zamawiane rolki papieru termicznego. Podana informacja determinuje gramatur? papieru,

tj. 50g/m^ (+/-5g/m^).

Zmiany tresci formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa w zakresie poz.8,

poz.lO oraz poz.33 wynikaj^ce z udzielonych wyjasnieh nalezy uwzgl?dnic przygotowuj^c ofert?.

Wykonawca winien wymienic stron? nr 2 oraz stron? nr 5 formularza opis przedmiotu

zamowienia i kalkulacja cenowa na stron? nr 2 oraz stron? nr 5 oznaczone „po zmianie"

(w zalaczeniul b^dz samodzielnie naniesc zmiany w tresci poz.8, poz.lO oraz poz.33 formularza.

Wprowadzone zmiany nie powodujq. zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu; nie wymagaj^

rowniez przedluzenia terminu skladania ofert.

Zmian dokonuje si? na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Nr zamowienia: 20/pn/2017 formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

8

Kartony archiwizacyjne zamykane, o wymiarach wys. 330x gl.248x
szer.lOO mm, pakowane po 25 sztuk. W zakresie kazdego
z podanych wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 2mm.
Dopuszcza si^ pakowanie po 20 sztuk.

szt. 5000

9 Kartony archiwizacyjne zamykane, o grubosci 1300g/m2
i wymiarach wys.350 x gl.260 x szer.90 mm. Pudlo bezkwasowe
z tektury lite], przeznaczone na dokumenty przekazywane do
archiwum panstwowego. W zakresie kazdego z podanych
wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 1mm.

szt. 500

10 Kalkulator, 12 - pozycyjny wyswiedacz, podwojne zasilanie,
podwojna pamigc, funkcje; obkczanie marzy, cofanie ostatniej
wprowadzonej pozycji, klawisz podwojnego zera, kolor niebieski
lub czamy. Wymiary:158x203x31 mm.
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne
odstgpstwo +/- 2 cm. szt. 10

11 Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu, zdj^c i tkanin,
bezbarwny, nietoksyczny, niebrudz^cy, zmywalny, przyjazny dia
srodowiska, posiadaj^cy atest bigieniczny, pojemnosc 35g.

szt. 200

12 KoszuLka z boczn^ klapk^ foHowa A4, wykonana z fobi
pobpropylenowej grubosc 100 mic., groszkowa, bezbarwna,
(1 op. = 10 szt.).

op- 200

13 Koszulka A4 poszerzana na katalogi, foUa grubosci 140mic.,
migkka przezroczysta, wzmocniona perforacja, boki poszerzane
do 25nim. (1 op.= lOszt.)

op. 40

14 Korektor w tasmie zapewnia mozKwosc natycbmiastowego
pisania, dzialaj^cy na dowolnej jakosci papierze, bez
rozpuszczalnika, szer.4,2mm x dl. 8,5m.

szt. 200

strona nr 2 po zmianie



Nr zamowienia: 20/pn/2017 formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

33

Rolka - papier termiczny do biletomatu szer.76mm, dl. 90m,
bezpyiowy, bezdrzewny, bezchlorowy, SOg/m^, dopuszczalne
odst^pstwo +/- Sg/m^ (typy drukarek zainstalowanych
w biletomatach NP-35-11, TM-T-88V).
1 rolka - 1 szt.

szt. 250

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

szt. 100

35 Koperta bezpieczna (tajna) B5p (175x255 mm) samoklej^ca,
wykonana z folii PE z czamym poddrukiem i zamkni^ciem
samokIeja,cym, ktore natychmiast uwidacznia proby otwarcia,
bardzo wytrzymala i odpoma na wilgoc.

szt. 500

36 Skoroszyt plastikowy zawieszkowy z europerforacj% przednia
okladka przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy pasek do
podpisu, format A-4 (pakowane po 10 szt)

szt. 10000

37 Spinacze biurowe duze, galwanizowane, wysokiej jakosd, rozmiar
50mm. (1 op.=100szt.)

op- 200

38 Spinacze biurowe male, galwanizowane, wysokiej jakosci, rozmiar
28mm. (1 op.=100szt.)

op. 200

39 Szuflada na dokumenty A-4, wykonana z twardego plastiku, kolor
dymny. Wymiary 250x65x345 mm (szer. x wys. x gl.).
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne
odst^pstwa +/- 5mm.

szt. 100

40 Sciereczki do czyszczenia urz^dzen biurowych, usuwaj^ce kurz
i inne zabrudzenia, nie pozostawiaj^ce smug, antystatyczne, w
plastikowym hermetycznym opakowaniu. ( 1 op.=100szt)

op. 100

strona nr 5 po zmianie


