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DO

WYKONAWCOW

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 (zapytania) o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Wanmkow

Zamowienia (SIWZ), jaki Avplyn^l do Zamawiaj^cego w dniu 14.09.2017 r. (e-mail), oraz

udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Tresc wniosku o wviasnienie (zapvtanie);

„W przedmiotowym przetargu, w pozycji nr 28 Zamawiaj^cy zamiescil produkt, ktory naszym

zdaniem nie wyst^puje na rynku artykulow biurowych.

Podany przez Zamawiaj^cego przybomik, o podanych wymiarach, nie posiada trzech ruchomym

szufladek tylko dwie.

Prosz? o dopuszczenie do wyceny przybomika posiadaj^cego DWIE ruchome szufladki."

Wviasnienie (odpowiedz);

Przybomik z poz. 28 formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa, tj. przybomik

na biurko, ksztah owalny, kolor dymny - poza komorq pionow^ (co najmniej jedna) na przybory

typu dlugopisy etc., winien posiadac co najmniej 2 mchome szufladki. Wysokosc przybomika:

min. 9 cm, maks. 12 cm.
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Zamawiaj^cy koryguje opis w poz.28 ww. formularza w sposob mozliwie optymalny.

Zmian? tresci formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa w zakresie poz.28

nalezy uwzgl^dnic przygotowuj^c ofert?.

Wykonawca winien wymienic strong nr 4 formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja

cenowa na stron? nr 4 oznaczone „po zmianie" fw zalaczeniu') b^dz samodzielnie naniesc

zmiany w tresci poz.28 formularza.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu; nie wymaga

rowniez przedluzenia terminu skladania ofert.

Zmiany 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 kaikuiacja cenowa

25 Okladka do termobindownicy przezroczysty przod, tyl matowy
karton odpomy na zabrudzenia, A4 i szerokosc 3mm.

szt. 200

26

Okladka do termobindownicy przezroczysty przod, tyl matowy
karton odpomy na zabrudzenia, A4 i szerokosc 9mm.

szt. 200

27 Przekladki do segregatorow kolorowe A4, wykonane z kartonu
o grubosci min. 160 g/m^, uniwersalna perforacja pozwala uzywac
przekladki w kazdym segregatorze. (1 op.= 12 kart)

op. 100

28

Ptzybomik na biurko, ksztalt owalny, kolor dymny; poza komot^
pionow^ (co najmniej jedna) na przyboty typu dlugopisy
etc., winien posiadac co najmniej 2 mchome szufladki.
Wysokosc przybomika: min. 9 cm, maks. 12 cm. szt. 20

29 Papier A3, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m^, klasa papiem B,
bialosc: 161 CIE (1 lyza =500 kartek)

ryza 600

30 Papier A4, do dmkarek i kserokopiarek, 80 g/m^, klasa papiem B,
bialosc: 161 CIE (1 ryza =500 kartek)

ryza 5000

31 Pioro kulkowe ze skuwk^ - niebieski atrament, obudowa pokryta
elastyczn^ gum% gmbosc linii pisania 0,35mm, szybkoschn^cy,
tusz pigmentowy, odpomy na wod? i swiatlo, nieprzerywajq,cy,
nieplami^cy, do pisania po sliskim papierze, np.: faktury, papier
faksowy.

szt. 500

32 Pioro kulkowe ze skuwkq, - czamy atrament, obudowa pokryta
elastyczn^ gnm% gmbosc linii pisania 0,35mm, szybkoschn^cy,
tusz pigmentowy, odpomy na wod? i swiatlo, nieprzerywajq^cy,
nieplami^cy, do pisania po sUskim papierze, np.: faktury, papier
faksowy.

szt. 500

strona nr 4 po zmianie
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