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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę  mmaatteerriiaałłóóww  

bbiiuurroowwyycchh..      Nr sprawy:  ZP – 16 - 093 BN. 

               W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, 

działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami), udzielam 

następującej odpowiedzi: 

Pytanie 1) Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny bloczki o wymiarze 76mm x 

76mm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 2) Pozycja 16  – Na rynku dostępne są grzbiety w rozmiarze 25mm lub 28mm. 

Grzbietów w rozmiarze 26mm nie ma w swojej ofercie żaden dostawca. Proszę 

o dopuszczenie do wyceny rozmiaru 25mm lub 28mm. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3) Pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny klej o większej pojemności? 

Odp. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie – bez określenia 

pojemności kleju. 

Pytanie 4) Pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny koperty z podstawą 40mm 

zamiast 38mm? Rozszerzenie dna w zależności od producenta może się wahać o +/-2mm? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 5) Pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny koperty z podstawą 40mm 

zamiast 38mm? Rozszerzenie dna w zależności od producenta może się wahać o +/-2mm? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 6) Pozycja 38 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny koperty z tolerancją +1/-3mm? 

W zależności od producenta tyle może się wahać rozmiar kopert. Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 

Pytanie 7) Pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści do wyceny koszulki z tolerancją +/-5 mm? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 8) Pozycja 46 – Standardowo koszulki z rozszerzonym grzbietem są otwierane tylko 

z góry. Przy tak dużej pojemności dokumentów koszulka otwierana z góry i z prawej strony nie 

spełnia swojego zadania. Proszę o weryfikację pozycji - opisany produkt nie występuje? 

Odp. Zamawiający zmienia treść SIWZ  doprecyzowując opis przedmiotu zamówienia 

w zakresie pozycji nr 46  i nadaje mu następujące brzmienie: „Koszulka A4 

z harmonijkowym brzegiem na katalogi, foldery lub duże ilości dokumentów o objętości 

23 mm. Pojemność: 200 kartek, wykonana z polipropylenu PP z wzmocnionym 

brzegiem z perforacją. Pasuje do wszystkich typów segregatorów. Otwierana u góry lub 

z prawej strony  (a'10 szt.)”. 
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Pytanie 9) Pozycja 49-51 – Czy Zamawiający wymaga markerów olejowych z okrągłą 

końcówka, z linią pisania zawierającą się w przedziale: 2,2 - 2,8 mm? Odp.  Zamawiający 

dokładnie określił przedmiot zamówienia. 

Pytanie 10) Pozycja 53  – Czy zamawiający dopuści do wyceny nożyczki w rozmiarze 21cm. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 11) Pozycja 67 – Czy Zamawiający wymaga 60 sztuk przekładek, czy 60 kompletów 

przekładek 1-12? Odp. 60 kompletów od 1- 12. 

Pytanie 12) Pozycja 69 – Proszę o weryfikację pozycji. Standardowo przekładki wykonane z 

kartonu mają laminowane tylko indeksy i są one laminowane folią PP, a nie PCV. Nie istnieją 

przekładki kartonowe w całości laminowane. Dostępne są jeszcze przekładki wykonane z PP 

— bez laminowanych indeksów. W związku z niejasnym i niejednoznacznym opisem proszę o 

weryfikację. Czy Zamawiający wymaga 60 sztuk przekładek czy 60 kompletów?  

Odp. Zamawiający dopuszcza przekładki wykonane z kartonu laminowane folią PP 

i z laminowanymi indeksami. Wymagamy 60 kompletów od 1-15 (max).  

Pytanie 13) Pozycja 70 – Przekładki plastikowe, wykonane z PP nie posiadają już paska 

perforacji wzmacnianego folią PCV. Taki pasek występuje tylko na karcie opisowej posiadają 

przekładki kartonowe. Proszę o weryfikację pozycji  - opisany produkt nie istnieje.  

Czy Zamawiający wymaga 60 sztuk przekładek czy 60 kompletów? Odp. Zamawiający 

dopuszcza przekładki z PP bez paska perforacji. Wymagamy 60 kompletów od 1-12. 

Pytanie 14) Pozycja 71 – W związku ze zmianami wymiarów wprowadzonymi przez 

producenta proszę o dopuszczenie tolerancji wymiaru w przedziale +/-2mm. Podany  wymiar 

nie jest dostępny. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 15) Pozycja 78 – Segregatory A5 nie istnieją z metalowymi okuciami na dolnych 

krawędziach. Proszę o wykreślenie parametru. Dodatkowo proszę o dopuszczenie do wyceny 

grzbietu 75mm – jest to standardowy rozmiar grzbietu w segregatorze A5? 

Odp. Zamawiający zmienia treść SIWZ  doprecyzowując opis przedmiotu zamówienia 

w zakresie pozycji nr 78 i nadaje mu następujące brzmienie: „Segregator A5, szerokość 

grzbietu 75 mm, oklejony na  zewnątrz poliolefiną, dwustronna etykieta na grzbiecie, 

otwór na palec”. 

Pytanie 16) Pozycja 111 – Wkłady zwykle cienkie standardowo mają długość  107mm, a nie 

100mm. Proszę o weryfikacje pozycji  - podany wymiar nie występuje? Odp. Tak 

Zamawiający dopuszcza aby długość wkładu  wynosiła 107 mm . 

Pytanie 17) Pozycja 113 – Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu 

następujące brzmienie: „Zakreślacz z dwiema końcówkami z tuszem, odpornym na 

działanie wody  i światła. Końcówki: gruba-ścięta, cienka-okrągła. Grubość linii 4÷6 

mm” . 
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