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ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCOW
Sprawa: Dostawa artykułów biurowych i papieru do Urzędu Statystycznego w Warszawie

Pytanie: ,,Zszywki cynkowe 27/6, Zszywki cynkowe 26/10. Do jakich zszywaczy majq paso-
wać powyższe zszywki ? Ile ma być zszywek w opakowanitt?''
,,Część E zszywki 26/10 _ jedyne takie zszywki to zszywki w kasetach pakowane 5 kaset
po 2 ]0 ZsŻyv ek' czy takie zszywk na pewno należy wycenić? op._5x2 ])szt? ''

,,Zszywki 27/6 takie zszywki nie wstępują w sprzedaży, proszę o doprecyzowanie,
co należy wycenić lub wylłeślić tę pozycję. ''
Odpowiedź: Na1eży wykreślić z opisu zamóu,ienia zszy,łvki rozmiar 2'716 i 26110.

Pytanie: ,,Proszę o informację czy w ofercie naleŻy wyceniać produkty dol<ładnie wskaza-
nych poprzez podanie znaku handlowego przez Zamawiajqcego marek? "
Odpowiedź: Zarnalviający starał się ograrliczyć przyrvołyłvanie marek 1ub modeli w postę-
powaniu, kiedy się to nie udawało starał się też opisy^lvać je poprzez określenie ,,w typie'',
jednak w pozycjach, w których zarnawiający wskazał wprost markę lub znak handlowy,
wykonawca bez lzgodnienia z zamawiającym nie może oferowaó zamienników.

Pytanie: ,,Pakiet B, etykiety Samoprzylepne dwurzędowe _ mamy podać cenę Za ] etykjetę
mimo tego, że fabłycznie pakowane sq one po 8000 szt.? Czy Zamawiajqcy będzie Zama-
wiał w opakowaniach fablycznych po 8000 szt'? ''

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiofu zamówienia w t;łl zakresie.

Pytanie: ,takiet C, bloczki samoprzylepne, czy należy tu wycenić bloczki marki Donau Eccl
lub 3m (nazwa Post-it jest nazlĄ)q zastrzeżonq dla marki 3M) czy można wycenić bloczki
innej marki nie gorsze? "
Pfanie: ,,Zakładki samoprzylepne, czy należy ttt wycenić zakładki marki jm (nazwa Post-it
jest nazwq zastrzeżonq dla marh jM) czy można wycenić bloczki innej marki nie gor-

odpowiedź: Nie, co do zasady. Wykona\,Vca może j ednak zwrócić się do zamawiającego
o dopuszczenie zakładek lub bloczków konkretnego producenta.

Ętanie: ,,Część F organizer na biurko w opisie Zamawiajqcy podał LEITZ
PLUS/WOW' jednakże nie wiadomo co tu należy wycenić, czy przezroczysty organizer'
wchodzqcy do pojemników z pułk'clmi z serii Leitz Plus i Leitz Wow, czy też pojemnik z szu-

fladami z serii Leitz Plus lub Leitz _ proszę o doprecyzowanie ponieważ nie wiadomo
co tak naprawdę Zamawiajqcy miał na myśli. ''
odpowiedź: Zamawiający spodziewa się otrzynaó organizer LEITZ PLUS/WoW zapro-
jektowany do małych i dużych szuflad pojemników PLUS/WoW, 4 przegródki do upo-
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ządkowania małych przedmiotów jak długopisy, karteczki, wizfówki, spinacze itp. Prze-
zroczysty, z teksfurą na dnie, stoperami na spodzie organizera, wyniary 24,5 cm x 3,3 cm
x 16,5 cm.

Ętanie: ,,Część H _ Segregator A4 (poz. I), segregator A5 (poz. 2) _ co Zamawiajqcy
ma na myśli segregator dźwigniowy z kompresorem? Czy chodzi tu o tradycyjny segregator
z dźwigniq? ''
odpowiedź: Zamawtający opisuje segregator tradycyjny z mechanizmem dźwigniow;łl
z kompresorern, jaki ma np. segregator HERLITZ PP A4l80mm (marka i parametry przy-
wołanego jako przykład seglegatora są nieistotne).

Pytanie: ,,skorosz1t A4 kartonowy typ Elba CZy na pewno Zamawiajqcy chce kupić
100 op. po ]00 szt., wartość takiego opakowania to około ]20zl netto? ''
Pytanie: ,,Skoroszyt A4 kartonowy, zawieszany - Czy no pewno Zamawiajqcy chce kupić
100 op. po ]00 szt., wartość takiego opakowania to rłkoło ]20zł netto? ''

Ętanie: ,Czy skaroszyĘ A4 PCI/ i kartonowe zapotrzebowanie Państwa doĘczy ilości
100 szt' opakowań pakowanych po 100? "
Odpowiedź: Zarnawia1ący modyfikuje opis przedmiofu zamówienia w t)łrr zakresie.

Ętanie: ,,Czy zamiast zakładek indeksujqcych firmy PoST-IT o wymiarach 25x4j mm bę-
dq brane pod uwagę inne zamienniki np. firmy Donau o wymiarach 25x45mm? ''
odpowiedź: Nie. Zakładki POST-IT mają część batwną i część przezroczystą, co dla zamawiające-
go jest to istotne' Zakładki Donau o zbliżonych wymiarach są jednobarwne'

P1Ąanie: ,,C7 długopisy orange majq być frmy BIC? "
odpowiedź: Tak, zamawiający spodziewa się otrzymać klasyczny długopis jednorazowy oRANGE
firmy BIC.

Pytanie: ,,Czy noĄczki biurowe / uniw,ersalne majq być całe metalowe łqcznie z rękojeściq? "

odpowiedź: Tak.

Pytanie: ,,Proszę o zmianę zapisów Część E sznurek gospodarczy _ żaden producent
sznurków nie posiada w ofercie kolotu granatowego, i żaden nie wykona na zamówienie
tak małej ilości jaka jest w Zapytaniu - proszę zatem o usunięcie koloru granatowego.''
Pytanie: ,,Czy mogq Państwo zmienić sznurek gospodarczy polipropylenowy 1600TEX na-
wój l65 n.b. na sznurek polipropylenowy TEX 750 nawój 300 m.b' waga 0,5kg? ''
odpowiedź: Tak, zmawiający zmienia opis zamówienia w tyrr zakresie.


