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Szczecin, dnia 19.06.2013 r.
ZZ- 2380-84/13                                                                        

dot.:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej
„uPzp” na "Sukcesywne  dostawy  papieru  kserograficznego,  materiałów  biurowych  oraz  jednorazowa
dostawa kalendarzy na rok 2014 do magazynu Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Szczecinie przy ulicy
Wernyhory 5".

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,  które wpłynęły do przedmiotowego postępowania w dniu  18.06.2013r.
wraz z w wyjaśnieniami oraz modyfikacją załącznika do siwz nr 6.2.

Pytanie   1  :  
poz. 82 – Koszulki foliowe – do przechowywania dokumentów w formacie A5, antystatyczne, otwierane z
góry,  wykonane z folii  PP groszkowej;  Multiperforowane pasujące do każdego segregatora  -  prosimy o
doprecyzowanie opisu ile koszulek ma zawierać opakowanie.

Odpowiedź:
opakowanie ma zawierać 100 szt. 

Pytanie   2  :  
poz.  129  –  segregator  A5  –  tekturowy pokryty  ekologiczną  folią  polipropylenową  o  strukturze  płótna
(100µm),  grubość kartonu:2,1mm gramatura kartonu:1290g/m2;  dźwignia  wysokiej  jakości  z  dociskiem;
dolna  krawędź  okuta;  otwór  na  palec;  wymienna  obustronna  etykieta  grzbietowa;  2  lata  gwarancji  na
mechanizm; wym.255x235x50mm; szerokość grzbietu 50mm, mix kolorów  -  prosimy o doprecyzowanie
opisu  segregatora,  ponieważ  format  segregatora  A5/50mm  z  dźwignią  nie  został  w  żaden  sposób
odnaleziony.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje pozycję nr 129 z załączniku nr 6.2:

było:
segregator A5 – tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100µm), grubość
kartonu:2,1mm gramatura kartonu:1290g/m2; dźwignia wysokiej jakości z dociskiem; dolna krawędź okuta;
otwór  na  palec;  wymienna  obustronna  etykieta  grzbietowa;  2  lata  gwarancji  na  mechanizm;
wym.255x235x50mm; szerokość grzbietu 50mm, mix kolorów

jest:
segregator A5 – tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100µm), grubość
kartonu:2,1mm gramatura kartonu:1290g/m2; dźwignia wysokiej jakości z dociskiem; dolna krawędź okuta;
otwór  na  palec;  wymienna  obustronna  etykieta  grzbietowa;  2  lata  gwarancji  na  mechanizm;
wym.255x235x75mm; szerokość grzbietu 75mm, mix kolorów

• w załączeniu zmodyfikowany załącznik do siwz nr 6.2

Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmian w terminie składania i otwarcia ofert oraz wniesienia
wadium.


