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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. Poz  Etykiety  38 x 21 mm,  1  arkusz – 65 naklejek – 1 op -1000 ark 20 op.
Powyższe etykiety w arkuszach są pakowane po  100 sztuk. Czy powyższa ilość 1 op -1000
ark. jest  na pewno poprawna finalne zapotrzebowanie to 20 000 arkuszy?
Wyjaśnienie : Zamawiający wymaga 100 arkuszy w opakowaniu.

2.  Poz. Etykiety  88 x 80 1op-100szt. termiczne, samoprzylepne do  drukarki Zebra 420t,
kolor biały 435op. Dostępne  na rynku materiały to:
papier termiczny  ECO – wersja ekonomiczna, krótsza żywotność  nadruku 
papier  termiczny TOP -  wyższej jakości papier, trwalszy nadruk 
Czy ma  dla Państwa znaczenie rodzaj użytego papieru? 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga  papieru termicznego Top.

3.  Poz. Etykiety  termotransferowe 32 x 20 mm, przerwa  miedzy etykietami na wysokości
2,23 mm, na szerokości 2 mm.
Dwa rzędy po 1000 etykiet, przerwa  między  rzędami  3 mm
Papier  termotransferowy  biały, 1 rolka = 2000 etykiet  640 rolka 
Proszę o informację  do jakiego modelu drukarki mają być etykiety lub proszę o podanie
średnicy tulei tekturowej na którą  nawinięte są etykiety.
 Wyjaśnienie: Do drukarki ZEBRA GK 420t

4.  Poz. Etykiety samoprzylepne 88,9-35,7mm. W opakowaniu  4000 szt. etykiet .
Etykiety  z  trwałym  klejem  .Płynne  podawanie  papieru  bez  zacięć   we  wszystkich
systemach. Proszę  o potwierdzenie poniższego  sposobu   konfekcji:
Składanka, 4000 szt.  etykiet/opakowanie kartonowe
Wyjaśnienie: TAK

5. Poz. Etykiety   termiczne  32/20/2500  260 op.
Standardowa tuleja  na  którą są  nawijane  etykiety to fi 40 mm. Czy dopuszczają  Państwo
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taką średnicę pod warunkiem, że rolka zmieści się w drukarce?
Wyjaśnienie:  Etykiety z poz. 5 w zadaniu nr 4 są dedykowane do metkownicy  fi 40 mm,
tuleja – 105 mm całość.

6.  Poz.7 Papier termoczuły do   dyspensera  biletów, szerokość 57 mm dł. 100 m  150 szt.
W związku z różnymi  modelami  urządzeń proszę o model dyspensera biletów.
Wyjaśnienie: Model dyspensera biletów  to Q-SLIM.

 Lek. med. Andrzej Mielcarek

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

im. Papieża Jana Pawła II 

w Zamościu
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