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do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. Dostawy materiałów biurowych i komputerowych 

 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków 
zamówienia (dalej: SWZ): 
 
Pytanie 3: 
Poz. 2 – wskazana łączna wartość w kolumnie 7 jest inna niż suma wartości z kolumn 5 i 6 
 
Odpowiedź: 
We wskazanej pozycji, w kol. 5 wpisano 160 szt., w kolumnie 6 wpisano 100 szt., a razem 260 szt. Podane wartości są 
więc poprawne. Zamawiający nadmienia, że wartości danej pozycji należy obliczać zgodnie z opisem w kolumnie 9, czyli 
kolumna 7 x kolumna 8. 
 
 
Pytanie 4: 
Poz. 30 – cenę należy podać za 1sztukę wkładu czy za 1op.=8szt 
 
Odpowiedź: 
Należy podać cenę za sztukę. 

 
 

Pytanie 5: 
Poz. 31 - cenę należy podać za 1sztukę wkładu czy za 1op.=5szt 

 
Odpowiedź: 
Należy podać cenę za sztukę. 

 
 

Pytanie 6 
Poz. 37 – proszę o dopuszczenie papieru mieszczącego się w tolerancji wynikającej z procesu produkcyjnego w różnych 
fabrykach o gramaturze 80 +/-3 i nieprzezroczystości 93 +2/-1 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, co 
nie ma żadnego wpływu na użytkowanie. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze 80 +/-3 i nieprzezroczystości 93 +2/-1 przy zachowaniu pozostałych 
parametrów bez zmian. 
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Zamawiający informuje, że tym samym, dokonał zmian treści załączników nr 1 i 2 SWZ, w zakresie parametrów papieru  
z poz. 37.  
Załączniki z ww.  zmianami zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Ofertę należy złożyć na nowym, poprawionym załączniku nr 1 do SWZ. 
 
 
Pytanie 7 
Poz. 40 – proszę o dopuszczenie przybornika ze stojakiem w formie jeża w zamian za 4 przegródki na długopisy stojące 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza piórnik w formie jeża w zamian za 4 przegródki na długopisy stojące; pozostałe parametry muszą 
być zgodne z załącznikiem nr 1 do SWZ. 
 
 
Pytanie 8 
Prosimy również, w odniesieniu do informacji przekazanej w odpowiedziach w dniu 27.05.2021, o opisanie magazynów  
i sposobu składowania zamawianego asortymentu w tym papieru ksero. 
 
Odpowiedź: 
Magazyny biurowe w Centrali jak i w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach, znajdują się na poziomie (-1). 
Dostawy materiałów do magazynów muszą odbywać się ręcznie. 
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