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Dotyczy :   wyjaśnienia treści SIWZ

     Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul.
Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące   treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia opracowanej  do  przetargu nieograniczonego na dostawę
materiałów biurowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

1. Zadanie 1 poz. 16. Kalendarz książkowy w twardej oprawie – terminarz 2018r. Kalendarz
ma  1  dzień  na  jednej  stronie,  dni  świąteczne  i  soboty  mają  być  zaznaczone  na  kolor
czerwony. Nie istnieje na rynku kalendarz książkowy, w którym soboty zaznaczone są na
kolor czerwony, zawsze zaznaczone są na kolor szary. Proszę o wykreślenie tego zapisu
Wyjaśnienie : Tak, zamiast czerwonego szary kolor.

2. Zadanie  1  poz.  69.  Rolka  kasowa  termoczuła  szer  50  mm.  Nie  ma  rolki  kasowej
termoczułej  o  szerokości  50  mm,  w sprzedaży jest  rolka  o  szerokości  49  mm.  Proszę  o
zmianę szerokości rolki
Wyjaśnienie: Zamawiający wykreśla tą pozycję z opisu przedmiotu zamówienia.

3.  Zadanie 1 poz. 70. Segregator A3, szerokość grzbietu 5 cm. Nie ma segregatora A3 o
szerokości grzbietu 5 cm. Segregatory A3 występują o szerokości grzbietu 5,5 cm i są to
segregatory ringowe lub segregatory A3 o szerokości grzbietu 8 cm, 7 cm i 7,7 cm i są to
segregatory  dźwigniowe.  Proszę  o  zmianę  szerokości  grzbietu  na  poprawny  oraz
doprecyzowanie opisu, segregator ma być ringowy czy dźwigowy?
Wyjaśnienie: Zamawiający  wymaga  segregatora  A3  o  szerokości  grzbietu  7  cm
dźwigowego.

4.  Zadanie 1 poz. 73. Segregator zwykły korona A4. Od paru lat nie istnieją już segregatory
korona. Proszę o wykreślenie słowa korona i zastąpienie go słowem np. marmurki.
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga segregatora A4 zwykłego o szerokości grzbietu 7 cm.

5. Zadanie 1 poz. 85 Taśma klejąca szeroka biała 48 mm x 75 m. Nie istnieje na rynku taśmą
klejąca szeroka biała o długości 75 m, najdłuższa to 66 m i jest ona przeźroczysta. Proszę o
zmianę opisu na prawidłowy. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wykreśla tą pozycję z opisu przedmiotu zamówienia.
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6.  Zadanie 2 poz. 2. Faktura rolnicza RR, (org + 2 kopie) 1 bl = 80 kartek. Nie istnieje druk
„Faktura rolnicza org + 2 kopie”. Druki te występują w formacie 2/3 A4 i to jest wielokopia
(1 + N) lub w formacie A5 i jest to 1+1. Proszę o zmianę opisu na poprawny.
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga faktury VAT RR – dla rolników, format 2/3 A4 1 +N.

7. Zadanie 2 poz. 4. KP samokopiujące, (oryg. + 2 kopie) 1 bl = 60 szt. Nie istnieje druk KP
oryg.  +  2  kopie,  występuje  tylko  wielokopia  czyli  1  +  N  .  Proszę  o  zmianę  opisu  na
poprawny.
Wyjaśnienie: Zamawiający wykreśla tą pozycję z opisu przedmiotu zamówienia.

 Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor

 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II

w Zamosciu
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