Rzeszów 4.08.2020 r.
RZ.ROZ.2810.54.1.2020.RA

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa materiałów biurowych
oraz piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz dostawa sprzętu biurowego dla potrzeb Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając
w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
bez ujawniania źródła zapytania udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania:
Pytania złożone w dniu 24.07.2020 r.
Pytanie 1
Dotyczy „Załączniki 1A,1B,1C,1D,1E,1F - zakres rzeczowo-finansowy”
Pytanie dotyczy kolumny IX w załączniku 1A,1B,1C,1D,1E,1F. Sugeruję usunąć „lub nazwa handlowa” i pozostawić
samo „Producent oraz symbol oferowanego produktu”. Dzięki temu postępowanie będzie w pełni
transparentne. Oferenci będą zmuszeni podać konkretny produkt jaki proponują, a Państwo będą mogli w łatwy i
szybki sposób ich rozliczyć. Niestety określenie „nazwa handlowa” jest niebezpieczną furtką do proponowania
produktów niezgodnych z Państwa wymaganiami. Po nazwie handlowej nikt nie będzie w stanie zweryfikować,
czy produkt spełnia państwa wymogi.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „lub nazwa handlowa”
Kolumna IX w załącznikach 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F otrzymuje brzmienie „Producent oraz symbol oferowanego
produktu”
Dotyczy asortymentu „Załączniki 1A,1B,1C,1D,1E,1F _zakres rzeczowo-finansowy”
Pytanie 2
Dziurkacz metalowy do 30 kartek- Dziurkacz metalowy zgodny z opisem zamawiającego w kolorze
pomarańczowym nie występuje, prosimy o dopuszczenie koloru żółtego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na inny kolor tj. żółty oraz dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym załączniki Nr 1A,1B,1C,1D,1E,1F otrzymują brzmienie
„Dziurkacz metalowy, antypoślizgowa podstawa plastiku, wygodny uchwyt i wytrzymale ostrza, wysuwany
ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, pojemnik na
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ścinki nie spada przy opróżnianiu, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek
Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja min 5 lat - kolory - metaliczny żółty, zielony, niebieski, różowy, turkusowy”
Pytanie 3
Klipy 52 mm- Klipy w rozmiarze 52mm nie występują na rynku, prosimy o dopuszczenie rozmiaru 51mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A otrzymuje brzmienie
„Kipy 51 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.”
Pytanie 4
Notes samoprzylepny 51 x 38 – Notesy samoprzylepne w rozmiarze 51 x 38 mm na rynku występują w
opakowaniu 3 bloczków x 100 karteczek, prosimy o zmianę opisu i przeliczenie ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 43 otrzymuje
brzmienie
„Notes samoprzylepny 51x38mm 3x 100k żółty – op. 100”
Pytanie 5
Ofertówka krystaliczna, zawieszane, zgrzane w literę L – Produkt występuje w opakowaniu po 25 szt., prosimy o
uzupełnienie opisu o ilość szt. w opakowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 46 otrzymuje
brzmienie
„Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysoko przezroczystej, przód tył twardy, zawieszane zgrzane w
literę L, format A4 posiada boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu”
Pytanie 6
Ofertówka krystaliczna, zawieszane, zgrzane w literę U – produkt występuje w opakowaniu po 25 szt., prosimy o
uzupełnienie opisu o ilość szt. w opakowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 47 otrzymuje
brzmienie:
„Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysoko przezroczystej, przód tył twardy, zawieszane zgrzane w
literę U, format A4 posiada boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu”
Pytanie 7
Papier ozdobny – Papier ozdobny występuje w opakowaniu po 50 arkuszy, proszę o zmianę opisu, jednostki
miary i ilości
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 52 otrzymuje
brzmienie:
„Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) ecru o gramaturze min. 120g/m2 - 50 szt. w
opakowaniu – do zamówienia 2 op. ”
załącznik Nr 1C poz. 43 otrzymuje brzmienie:
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„Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) ecru o gramaturze min. 120g/m2 - 50 szt. w
opakowaniu – do zamówienia 1 op. ”
Pytanie 8
Papier fotograficzny – Prosimy o dopuszczenie papieru fotograficznego w opakowaniu po 25 arkuszy przy
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 53 otrzymuje
brzmienie:
„Papier fotograficzny do drukarek biały o gramaturze min. 170g/m2, certyfikat ISO 9001 op. 25 ark.”
Pytanie 9
Pinezki galwanizowane – Prosimy o doprecyzowanie, co zamawiający oczekuje od zaproponowanych pinezek pod
pojęciem „pokryte kalierem”?
Odpowiedź:
Zamawiający omyłkowo wpisał „pokryte kalierem” winno być „Pinezki galwanizowane, srebrne, złote lub
kolorowe pokryte lakierem 50 szt. w opakowaniu”.
Pytanie 10
Taśma klejąca bezbarwna 18mm x 20 mm – Prosimy o dopuszczenie taśmy w opakowaniu po 8 rolek przy
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w załącznikach Nr 1A poz. 64, 1B poz. 49, 1C poz. 54, zał.
Nr 1D poz. 45, zał. Nr 1E poz. 58, zał. Nr F poz. 49.
Pytanie 11
Teczka skrzydłowa z gumką – prosimy o dopuszczenie teczek skrzydłowych występujących w kolorach: czarnym,
zielonym, niebieskim, waniliowym, pastelowym błękicie przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę w zał. Nr 1A, poz. 80 oraz Zał. Nr 1B poz. 51
Pytanie 12
Temperówka metalowa – Temperówka ze stopu magnezu nie występuje na rynku, prosimy o dopuszczenie
temperówki aluminiowej ze stalowym ostrzem z dwoma otworami przy zachowaniu pozostałych parametrów bez
zmian
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmianę. Z uzyskanych informacji ze stron internetowych wynika,
ze na rynku występuje temperówka o podanych parametrach.
Pytanie 13
Zakładki indeksujące papierowo-foliowe – Zakładki indeksujące występują na rynku albo papierowe albo foliowe,
prosimy o decyzję jakimi zakładkami Zamawiający jest zainteresowany?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznikach Nr 1A poz. 90, 1B poz. 58,
1C poz. 62, 1D poz. 51, 1E poz. 67, 1F poz. 60 otrzymują brzmienie:
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„Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego
przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm”
Pytanie 14
Folia do bindowania przezroczysta – Prosimy o doprecyzowanie jaką folią Zamawiający jest zainteresowany tj.
podać grubość folii oraz format folii?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1C poz. 15 oraz załącznik
Nr 1D poz. 11 otrzymują brzmienie:
„Folia do bindowania przeźroczysta, grubość folii 200 mic - 100 szt./op.”
Pytanie 15
Gumki recepturki 80mm – Prosimy o podanie wielkości opakowania
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1E poz. 19 otrzymuje
brzmienie:
„Gumki recepturki 80 mm – op. 1 kg”
Pytanie 16
Gumki recepturki 110 mm - Prosimy o podanie wielkości opakowania
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1E poz. 20 otrzymuje
brzmienie:
„Gumki recepturki 110 mm – op. 1 kg”
Dotyczy zał. Nr 1D Klimkówka.
Pytanie 17
Poz. 14 Klimkówka – Grzbiety w tym rozmiarze występują w opakowaniu po 100 szt. i tylko taką ilość można
kupić, proszę o zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Ilość podana w zał.1 D poz. 14 jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.
Pytanie 18
Poz. 15 Klimkówka – Grzbiety w tym rozmiarze występują w opakowaniu po 100 szt. i tylko taką ilość można
kupić, proszę o zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Ilość podana w zał. 1D poz. 15 jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.
Pytanie 19
Poz. 16 Klimkówka – Grzbiety w tym rozmiarze występują w opakowaniu po 100 szt. i tylko taką ilość można
kupić, proszę o zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Ilość podana w zał. 1D poz. 16 jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.
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Pytanie 20
Poz. 17 Klimkówka – Grzbiety w tym rozmiarze występują w opakowaniu po 50 szt. i tylko taką ilość można kupić,
proszę o zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Ilość podana w zał. 1D poz. 17 jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.
Pytanie 21
Poz. 18 Klimkówka – Grzbiety w tym rozmiarze występują w opakowaniu po 50 szt. i tylko taką ilość można kupić,
proszę o zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Ilość podana w zał. 1D poz. 18 jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.
Pytanie 22
Poz. 19 Klimkówka – Grzbiety w tym rozmiarze występują w opakowaniu po 50 szt. i tylko taką ilość można kupić,
proszę o zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Ilość podana w zał. 1D poz. 19 jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.
Pytanie 23
Poz. 20 Klimkówka – Grzbiety w tym rozmiarze występują w opakowaniu po 50 szt. i tylko taką ilość można kupić,
proszę o zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Ilość podana w zał. 1D poz. 20 jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.
Pytanie 24
Poz. 21 Klimkówka – Grzbiety w tym rozmiarze występują w opakowaniu po 50 szt. i tylko taką ilość można kupić,
proszę o zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu, jednostki miary i ilości zakupu.
Ilość podana w zał. 1D poz. 21 jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego.
Pytania złożone w dniu 26.07.2020 r.
Dotyczy „Załączniki 1A,1B,1C,1D,1E,1F_ zakres rzeczowo-finansowy”
Pytanie 1.
Zwrotne potwierdzenie odbioru- Podany przez Zamawiającego wzór z roku 2016 jest już nieaktualny. Aktualnie
obowiązujący wzór jest z 2020 roku (Dz.U. z 2020r. poz. 256), prosimy o informację, czy ofertę należy złożyć na
wzór obecnie obowiązujący, czy z roku 2016?
Odpowiedź:
Zamawiający załączył wzór druku potwierdzenia odbioru ZPO - „ Formularz druku obowiązujący w postepowaniu
administracyjnym” zgodny z obowiązującymi przepisami KPA w oparciu, o który należy przygotować ofertę.
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Jednocześnie Zamawiający koryguje treść zakresu rzeczowo - finansowym w załącznikach Nr 1A poz. 107, 1B poz.
72, 1C poz. 76, 1E poz. 80, 1F poz. 75 otrzymują brzmienie”:
„Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt”.
Pytanie 2
Zwrotne potwierdzenie odbioru - Prosimy o dopuszczenie opakowania po 2000 szt.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 3
Pocztowa książka nadawcza A5- Prosimy o dopuszczenie książki nadawczej z możliwością 500 wpisów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Z powodu pisarskiej omyłki Zamawiający koryguje treści
zakresu rzeczowo - finansowym w załącznikach Nr 1B poz. 71, 1C poz. 75, 1E poz. 79 otrzymują brzmienie”
„Pocztowa książka nadawcza A5 - papier samokopiujący, miejsce na 400 wpisów-80kartek”.
Pytanie 4
Książka kontroli P10u- Prosimy o dopuszczenie książki kontroli, format A5 16 kartek firmy EMEKO (wzór poniżej)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytania złożone w dniu 28.07.2020 r.
Pytanie 1 – Zał. Nr 1A – RZGW Rzeszów
Poz. 83 Teczka lakierowana z gumką wykonana z mocnego kartonu 400 gsm z mocną gumką i trzema zakładkami
chroniącymi dokument przed wypadaniem, format A-4 wymiary 210x4x297
Nie ma dostępnej na naszym rynku teczki o podanych rozmiarach. Proszę o zmianę opisu na poprawny i
określenie czy teczka ma być biała czy kolorowa?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści zakresu rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 83 otrzymuje
brzmienie:
„Teczka lakierowana z gumką wykonana z mocnego kartonu 400 gsm z mocną gumką i trzema zakładkami
chroniącymi dokument przed wypadaniem, format A-4 wymiary 210x297 kolory Żółty, niebieski, zielony,
czerwony, granatowy i czarny”.
Pytanie 2 – Zał. Nr 1B – ZZ Krosno
Poz. 9 Dziurkacz metalowy, antypoślizgowa podstawa plastiku, wygodny uchwyt i wytrzymale ostrza, wysuwany
ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, pojemnik na
ścinki nie spada przy opróżnianiu, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek
Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja min. 5 lat - kolory - metaliczny pomarańczowy, zielony, niebieski, różowy, turkusowy
Odpowiedź:
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Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie koloru pomarańczowego w jego miejsce zostanie dopisany kolor żółty
oraz dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym w załącznikach Nr 1A poz. 15, 1B poz. 9, 1C poz.
13, 1E poz. 11, 1F poz. 9 otrzymują brzmienie:
„Dziurkacz metalowy, antypoślizgowa podstawa plastiku, wygodny uchwyt i wytrzymale ostrza, wysuwany
ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, pojemnik na
ścinki nie spada przy opróżnianiu, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek
Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja min 5 lat - kolory - metaliczny żółty, zielony, niebieski, różowy, turkusowy”
Pytanie 3 – Zał. Nr 1B – ZZ Krosno
Poz. 12 Gilotyna z trymerem - jednorazowo ścina do 10 ark. (80g), A4/A3, gwarancja min. 2 lata
Dostępna na rynku polskim gilotyna z trymerem, która jednorazowo ścina do 10 ark. (80g), występuje do papieru
o maksymalnym formacie A4. Proszę o poprawę poprzez usunięcie z opisu formatu A3.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z opisu formatu A3.
Zamawiający dokonuje zmiany treści zakresu rzeczowo - finansowym - załączniku Nr 1A poz. 23 otrzymuje
brzmienie:
„Gilotyna z trymerem – jednorazowo ścina do 10 ark. (80g) A4 gwarancja min. 2 lata”.
Pytanie 4
W trakcie wyceny wyszedł błąd w opisie gumek z poz. 17 w zał. 1A, 1C poz. 16 w zał. 1E, poz. 13 zał. 1F.
Zmieniony w tym roku rozmiar 65x17x11 mm jest kombinacją rozmiar w 2 gumek Hi-Polymer firmy Pentel. Jedna
gumka ma rozmiar 65x24,5x12,5, druga 43x17,5x11,5. Która gumkę należy wycenić? Gumki o podanych przez
Państwa rozmiarach nie ma na rynku. Proszę o zmianę rozmiarów.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści zakresu rzeczowo - finansowym załączniki Nr 1A poz. 17, 1C poz. 17, 1E poz.
16, 1F poz. 13 otrzymują brzmienie:
„Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: 65 x
24,5 x 12,5 mm
Pytania złożone w dniu 29.07.2020 r.
Pytanie 1
Zał. Nr 1A – RZGW Rzeszów poz. 58 Zakładki indeksujące papierowo-foliowe: samoprzylepne karteczki
indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar
20x50mm. Nie istnieją na naszym rynku zakładki indeksujące papierowo – foliowe. Zakładki są papierowe albo
foliowe. Proszę o zmianę opisu na poprawny. W/w zakładki występują również w innych częściach: Zał. Nr 1B zz
Krosno – poz. 58, Zał. Nr 1C Jasło – poz. 62, zał. 1D Klimków – poz. 51, zał. Nr 1E Przemyśl – poz. 67, Zał. Nr 1F
Stalowa Wola – poz. 60.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznikach Nr 1A poz. 90, 1B poz. 58,
1C poz. 62, 1D poz. 51, 1E poz. 67, 1F poz. 60 otrzymują brzmienie:
„Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego
przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm”
Pytanie 2
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Zał. Nr 1A RZGW Rzeszów Poz. 95 Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów,
metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia
zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min. 3 lat kolory metaliczne: zielony, pomarańczowy, turkusowy,
różowy. Jedyny model zszywacza pasujący do powyższego opisu to Leitz 5502, ale pod koniec 2019 roku został
wycofany kolor metaliczny pomarańcz, został on zastąpiony kolorem żółtym. Proszę o zmianę koloru na
poprawny. W/w zszywacze występują również w innych częściach: Zał. Nr 1B ZZ Krosno – poz. 62, Zał. Nr 1C Jasło
– poz. 66, Zał. Nr 1E Przemyśl – poz. 71, Zał. Nr 1F Stalowa wola – poz. 64, Zał. Nr 1B
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie koloru pomarańczowego w jego miejsce zostanie dopisany kolor żółty
oraz dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym w załącznikach Nr 1A poz. 95, 1B poz. 62, 1C poz.
66, 1E poz. 71, 1F poz. 64 otrzymują brzmienie:
„Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne,
zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte,
gwarancja min. 3 lata kolory metaliczne: zielony, żółty, turkusowy, różowy”.
Pytanie 3
Zał. Nr 1B ZZ Krosno poz. 70. Pocztowa książka nadawcza A5 - papier samokopiujący, miejsce na 400 wpisów800kartek. Pocztowa książka nadawcza, samokopiująca, z miejscem na 400 wpisów, posiada 80 kartek, a nie 800
jak opisie Zamawiający. Proszę o zmianę na proponowaną ilość kartek. W/w książki występują również w innych
częściach: zał. Nr 1C Jasło – poz. 75, Zał. Nr 1E – poz. 79.
Odpowiedź:
Zamawiający koryguje treści zakresu rzeczowo - finansowym w załącznikach Nr 1B poz. 71, 1C poz. 75, 1E poz. 79
otrzymują brzmienie”
„Pocztowa książka nadawcza A5 - papier samokopiujący, miejsce na 400 wpisów-80kartek”.
Pytania złożone w dniu 30.07.2020 r.
Pytanie 1
Poz. 38 Koszulki, ile szt. ma zawierać opakowanie? Standardowe to opakowanie posiada 10 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 38 otrzymują
brzmienie:
„Koszulki A4 na katalogi z klapą, wykonane ze sztywnej, gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej o grubości
180mic, wyposażona w górna klapkę zabezpieczającą przed wypadaniem dokumentów, specjalnie wzmocniony
brzeg, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, pojemność do 27mm, ilość dziurek do
wpięcia: 11, rozmiar: 245x306mm – 10 szt. w opakowaniu”.
Pytanie 2
Poz. 46 i 47 Ofertówki, ile szt. ma zawierać opakowanie? Standardowo pakowane są po 25 sz.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 46 i 47 otrzymują
brzmienie:
„Poz. 46. Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysoko przezroczystej, przód tył twardy, zawieszane
zgrzane w literę L, format A4 posiada boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w
opakowaniu”
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„Poz. 47 Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysoko przezroczystej, przód tył twardy, zawieszane
zgrzane w literę U, format A4 posiada boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w
opakowaniu”
Pytanie 3
Zał. 1C poz. 43 Papier ozdobny … 20 szt. w opak., ale w JM jest szt. Wyceniamy opakowanie czy sztuki?
Odpowiedzi:
Zamawiający dokonuje zmiany treści w zakresie rzeczowo - finansowym - załącznik Nr 1A poz. 52 otrzymuje
brzmienie:
„Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) ecru o gramaturze min. 120g/m2 - 50 szt. w
opakowaniu – do zamówienia 2 op.”
załącznik Nr 1C poz. 43 otrzymuje brzmienie:
„Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) ecru o gramaturze min. 120g/m2 - 50 szt. w
opakowaniu – do zamówienia 1 op.”
Pytania złożone w dniu 31.07.2020 r.
Pytanie 1
Poz. 57 zał. 1 C Teczki do przechowywania dokumentacji kategorii B, wiązane mocne format: A4; kolor:
szarobrązowe; wiązanie: tasiemka; materiał: tektura; PH: neutralne, > 8.0-9.5; rezerwa alkaliczna:> 0,4 mol/kg;
liczba Kappa:< 5; gramatura: 800 g/m2; grubość grzbietu: 10 cm (+/- 2 mm); wymiary po wypełnieniu:
320x250x100 mm (+/- 2 mm).
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści zakresu rzeczowo - finansowym załączniki Nr 1C poz. 57 otrzymuje
brzmienie:
„Teczki do przechowywania dokumentacji kategorii B, wiązane mocne format: A4; kolor: szarobrązowe; wiązanie:
tasiemka; materiał: tektura; PH: neutralne, > 8.0-9.5; rezerwa alkaliczna:> 0,4 mol/kg; gramatura: 800 g/m2;
grubość grzbietu: 10 cm (+/- 2 mm); wymiary po wypełnieniu: 320x250x100 mm (+/- 2 mm)”.
Pytanie 2
Zał. 1E poz. 10 Wkład do długopisu czarny o właściwościach wymienionych w poz. 6. Ale w poz. 6 jest cienkopis
permanentny. Może chodzi o dług z pozycji 8?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści zakresu rzeczowo - finansowym załączniki Nr 1E poz. 10 otrzymuje
brzmienie:
„Wkład do długopisu czarny o właściwościach wymienionych w poz. 8”
Pytanie 3
Pakiet 1A poz. 38 – koszulka A4 …. Rozmiar 245x306mm – nie ma koszulki o takim rozmiarze, zgodnych z
pozostałym opisem. Proszę zatem usunąć rozmiar, format A4 wystarczy.
Odpowiedź
„Koszulki A4 na katalogi z klapą, wykonane ze sztywnej, gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej o grubości
180mic, wyposażona w górna klapkę zabezpieczającą przed wypadaniem dokumentów, specjalnie wzmocniony
brzeg, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, pojemność do 27mm, ilość dziurek do
wpięcia: 11 - 10 szt. w opakowaniu specjalnie wzmocniony brzeg, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze,
antyelektrostatyczne, pojemność do 27mm, ilość dziurek do wpięcia: 11, - 10 szt. w opakowaniu”.
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Zmiana treści SIWZ:
Jednocześnie dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Anuluje się zamieszczone w dniu 10.07.2020 roku „Załączniki 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F _zakres
rzeczowo_finansowy”, a w jego miejsce wprowadza się nowy wzór Załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F
_zakres rzeczowo_finansowy_poprawiony_4_08_2020 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych
wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Punkt XV.A.1) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu
20.08.2020 r. o godz. 11:00”.
3) Punkt XV.B. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2020 r.
o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B”

Zamawiający informuje jednocześnie, iż Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia wg nowego wzoru
Załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F _zakres rzeczowo_finansowy_poprawiony_4_08_2020
Wszędzie tam, gdzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do specyfikacji powołuje
się na „Załączniki 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F _zakres rzeczowo_finansowy” dokonuje się zmiany na Załączniki Nr 1A,
1B, 1C, 1D, 1E, 1F _zakres rzeczowo_finansowy_poprawiony_4_08_2020.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania oraz zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią
integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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