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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/97/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej 193 000 € na:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

w zakresie części A – materiały biurowe zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ; w zakresie części B - materiały
biurowe zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ; w zakresie części C - materiały biurowe zgodnie z załącznikiem nr
2C do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:
1. Pytanie Wykonawcy:
Zał. 2A Poz. 9 – Spinacz metalowy, plikowy, okrągły 41mm – Na rynku nie istnieje spinacz metalowy, plikowy,
okrągły 41mm. Czy chodzi o spinacz krzyżowy?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga: spinacze plikowe krzyżowe 41mm.
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2. Pytanie Wykonawcy:
Zał. 2A Poz. 23 – Zszywacz od 2 do 100 kartek – we wskazanej pozycji podali Państwo, że do zszywacza mają
pasować zszywki o różnych rozmiarach, w tym podany rozmiar 23/17, który nie pasuje do zszywacza na 100 kartek.
Zszywki te przeznaczone są do zszywacza na 130 kartek. W związku z powyższym prosimy o określenie czy ma być
wyceniony zszywacz do 130 kartek, czy zszywacz na 100 kartek, który nie posiada możliwości zszywania zszywkami
23/17?
Odpowiedź Zamawiającego:
Ma być zszywacz na 2 – 100 kartek, a rozmiar zszywek musi umożliwić zszywanie od 2 do 100 kartek.
Jeżeli rozmiar zszywek 23/17 wg. Państwa asortymentu odpowiada 130, a nie 100 kartkom to jest dla Zamawiającego
nieodpowiedni.
3. Pytanie Wykonawcy:
Zał. 2A Poz. 142 – taśma „gęsia skórka”. Taśma „gęsia skórka” w chwili obecnej nie jest osiągalna na rynku z uwagi
na likwidację fabryki. W związku z tym, czy możemy zaproponować produkt o zbliżonych parametrach firmy 3M 8mm x
17,7m – taśma ta umożliwia przyklejanie i odklejanie z powierzchni (analogicznie jak taśma „gęsia skórka”) a jej faktura
jest gładka, a nie tak jak w przypadku „gęsiej skórki” chropowata.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zaoferowana taśma powinna odpowiadać parametrom taśmy „Gęsia skórka”, czyli ma być biała, papierowa, z
możliwością odklejania i przyklejania, pisania po niej, o długości minimum 25m i szerokości minimum 13 mm.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu
oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Specjalista
Aneta Knapik
……………………………………………………….
Sekretarz Komisji Przetargowej:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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