
 

 

  

Świętoszów 25 sierpnia 2022 r. 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dostawa materiałów biurowych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.  

nr sprawy: 57/17/PN/2022 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2021 poz. 1129z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.  

 

Pytanie 1:  

W celu wyeliminowania błędu w dostawie proszę o określenie w poz. 17 w formularzu 

cenowym w/w postępowania, w którym Państwo oczekujecie : 

1719 szt „Metalowy długopis automatyczny. Długopis posiada wymienny wkład 

wielkopojemny. Korpus wykonany z tworzywa sztucznego. Obudowa dzielona w 1/3 

wysokości, obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką. Grubość 

końcówki: 0,8mm. Długość pisania: min. 3500m, grubość linii pisania: 0,5-0,7mm, kolor 

tuszu- niebieski.” 

Proszę o wyjaśnienie szczegółowe co się kryje pod określeniem „ Metalowy długopis 

automatyczny ‘ gdzie korpus ma być „wykonany z tworzywa sztucznego” 

Czy długopis ma posiadać elementy metalowe np. skuwkę i pierścień łączący korpus 

czy cały korpus musi być wykonany z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 2:  

poz. 303 Dostępny na rynku datownik o podanych parametrach ma plastikowy szkielet 

i stalową obudowę. W związku z powyższym prosimy o zmianę opisu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

 

 



 

Pytanie 3:  

poz. 109 Dostępne na rynku koperty z rozszerzanymi bokami i dnem posiadają 

zamknięcie typu HK, tj. samoklejące z paskiem. W związku z powyższym prosimy  

o zmianę opisu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 4:  

poz. 248 Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu w tej 

pozycji, ponieważ komórka ILOŚĆ jest pusta. 

Odpowiedź:  

Nie wymaga wyceny poz. 248. 

 

Pytanie 5:  

poz. 16 Prosimy o dopuszczenie deski wykonanej z tektury, pokrytej folią PCV. 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 6:  

poz. 21 Opisany przez Zamawiającego produkt został wycofany z produkcji. W związku 

z powyższym prosimy o wykreślenie tej pozycji z formularza cenowego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wykreśla pozycji formularza cenowego. 

 

Pytanie 7:  

poz. 53 Opisany przez Zamawiającego produkt został wycofany z produkcji. W związku 

z powyższym prosimy o wykreślenie tej pozycji z formularza cenowego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 8:  

poz. 135-138 Prosimy o dopuszczenie markera o szerokości linii pisania 1-3mm. 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza markera o szerokości linii pisania 1-3 mm. 

 



 

Pytanie 9:  

poz. 149-151 Prosimy o dopuszczenie naklejki o średnicy 19mm. Pozostałe parametry 

bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza naklejek do tarcz strzelniczych o średnicy 19 mm. 

 

Pytanie 10:  

poz. 153 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o rękojeści plastikowej z gumowanymi 

elementami. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza nożyczek o rękojeści plastikowej z gumowanymi 

elementami. 

 

Pytanie 11:  

poz. 161 Prosimy o dopuszczenie okładki w kolorze zielonym. Pozostałe parametry 

bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 12:  

poz. 190-196 Prosimy o dopuszczenie segregatora pokrytego z zewnątrz folią 

polipropylenową o strukturze płótna, wewnątrz biała wyklejka papierowa. Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza segregator pokryty z zewnątrz folią polipropylenową  

o strukturze płótna, wewnątrz biała wyklejka papierowa. Pozostałe parametry bez 

zmian. 

 

Pytanie 13:  

poz. 226 Prosimy o dopuszczenie teczki wykonanej z PVC. Ponadto, teczki do akt 

osobowych posiadają przekładki A, B, C, D. Prosimy o zmianę opisu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 14:  

poz. 261 Prosimy o informację czy wkład ma być o grubości końcówki F czy M. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 



 

Pytanie 15:  

poz. 271 Prosimy o dopuszczenie zeszytu z 304 kartkami w kratkę. Pozostałe 

parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza zeszytu z 304 kartkami w kratkę.  

 

Pytanie 16:  

poz. 279 Prosimy o dopuszczenie zszywacza wykonanego z metalu, z wykończeniami 

z tworzywa sztucznego. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zszywacz wykonany z metalu, z wykończeniami  

z tworzywa sztucznego. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 17:  

poz. 297 Prosimy o dopuszczenie deski wykonanej z tektury, pokrytej folią PCV. 

Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 18:  

poz. 311 Opisany przez Zamawiającego datownik posiada datę w formie literowo-

cyfrowej. W związku z powyższym prosimy o zmianę opisu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Pytanie 19:  

poz. 316 Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga taśmy o szerokości 19mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym. 

 

Zamawiający informuje, że zmienia załącznik nr 6 formularz cenowy. 

 

 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych  

    /-/ Violetta BIAŁECKA 


