
 

        Chorzów, dnia16.02.2015 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy:   DO/165/2015 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: Dostawa materiałów biurowych w tym papieru ksero dla 

Spółki.” – nr sprawy: DO/165/2015, wyjaśniam: 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Poz. 45- Czy Zamawiający opuszcza karteczki samoprzylepne o wymiarach 

75x75mm? 

2. Poz. 53 -  Czy zamawiający dopuszcza klipsy biurowe 51mm? 

3. Poz. 62 -  Ile kopert powinno zawierać opakowanie? 

4. Poz. 63 -  Ile  kopert powinno zawierać opakowanie? 

5. Poz. 71 -  Ile sztuk kredy powinno znajdować się w opakowaniu? 

6. Poz. 79 - Naboje do piór Parker sprzedawane są na opakowania. Czy wycena 

powinna dotyczyć opakowania? 

7. Poz. 80 - Jakie naboje należy wycenić: krótkie czy długie?   Ponadto naboje do 

piór Waterman sprzedawane są na opakowania. Czy wycena powinna dotyczyć 

opakowania? 

8. Poz. 91 – czy w poz.91 należy podać cenę za opakowanie/100 arkuszy, czy za 1 

arkusz? 

 

Odpowiedzi: 

 

1. (poz.45)  Dopuszcza się karteczki samoprzylepne o wymiarach 75x75mm. 

2. (poz.53)  Dopuszcza się klipsy biurowe 51mm. 

3. (poz.62)  Koperty ozdobne C6 wycena dotyczy 200 sztuk. 

4. (poz.63)  Koperty ozdobne DL wycena dotyczy 450 sztuk. 

5. (poz.71)  W opakowaniu powinno znajdować się 6 sztuk kredy. 

6. (poz.79) Wycena powinna dotyczyć opakowania. W opakowaniu powinno znajdować 

się 5 sztuk naboi do pióra Parker.                  . 

7. (poz.80) Wycena powinna dotyczyć opakowania. W opakowaniu powinno znajdować 

się 8 sztuk długich naboi do pióra Waterman. 

8. (poz.91) Papier A4 samoprzylepny 210/297mm wycena dotyczy 1 opakowania 

zawierającego 100 arkuszy.   
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W związku z odpowiedziami na pytania Wykonawcy nr: 3, 4, 6, 7 i 8  

 ulega modyfikacji Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

JM (Jednostka Miary)  

Jest: 

a) poz.62 - op. 

b) poz.63 - op. 

c) poz.79 - szt 

d) poz.80 - szt 

e) poz.91 - arkusz 

Winno być: 

a)  poz.62 -szt 

b)  poz.63 - szt 

c)  poz.79 - op. 

d) poz.80  - op. 

e) poz.91 -  op. 
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