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wg rozdzielnika

Dotyczy:

postępowania na zakup wraz z dostarczeniem artykułów biurowych dla Centrum
Obsługi Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 14/2010/2011/GOS].

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami otrzymanymi w dniu 11 stycznia 2011r., zgodnie z art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zmian.) uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie 1
Poz. nr 7 - Dystrybutor markerów PILOT wycofuje się z markerów do płyt CD S.C. –EF w kolorze
czerwonym i zielonym. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i
jednocześnie przypomina, Ŝe zgodnie z sekcją V pkt. 5.5 SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
produktów równowaŜnych, które będą nie gorsze pod względem jakościowym i uŜytkowym niŜ
podane w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Pytanie 2
Poz. nr 8 - Cienkopis PILOT V 5 posiada długość linii pisania 1500 m. Prosimy o zmianę zapisu
SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w poz. nr 8 załącznika nr 7 do SIWZ. Po zmianie
otrzymuje on brzmienie: Cienkopis kulkowy czarny, niebieski, czerwony, zielony, obudowa w kolorze
atramentu z okienkiem pozwalającym na kontrolę zuŜycia tuszu, grubość linii pisma 0,3 mm, długość
linii pisania 1500 m, „Pilot V5".
Pytanie 3
Poz. nr 14 - Długopis BIC Cristal posiada końcówkę o grubości ok. 1 mm i linię pisania 0,4mm;
długość linii wynosi 2200 m, natomiast długopis BIC Orange posiada końcówkę 0,7 mm i długość
linii 3000 m. Który długopis Zamawiający oczekuje, prosimy o odpowiedni opis.

Odpowiedź
Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w poz. nr 13 załącznika nr 7 do SIWZ, który dotyczy
długopisu BIC Cristal. Po zmianie otrzymuje on brzmienie: Długopis BIC Cristal niebieski,
zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, grubość linii pisania 1,0 mm, długość linii pisania 2800 m.
Pytanie 4
Poz. 145 i 146 - Czy Zamawiający dopuszcza tusz o większej pojemności?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający wymaga produktu o pojemności 25 ml.
Pytanie 5
Poz. 147 - Prosimy o podanie rozmiaru poduszki.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga produktu o rozmiarze 7 cm x 11 cm.
Pytanie 6
Poz. 160 - Półka na dokumenty o podanym rozmiarze nie występuje na rynku. Czy Zamawiający
dopuszcza półki których wymiary odbiegałyby od podanych o +/- 5mm?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki na dokumenty z tolerancją +/- 5 mm w stosunku do
podanych wymiarów.
Pytanie 7
Poz. 190 - Okładki do bindowania z folii nie występują w kolorze czarnym. Gramaturę okładek
foliowych podaje się w mikronach i standardowo mają 200 mikronów. Prosimy o zmianę zapisu
SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis w poz. nr 190 . Po zmianie otrzymuje on brzmienie:
Okładki do bindowania, format A4 wykonane z folii o grubości 200 mic, w kolorze niebieskim.
Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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