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                                           Wg listy 
             
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego        
w Wieruszowie.  

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający: 
 
w związku z wpłynięciem w w/w postępowaniu pytań o następującej treści:  
1)W wykazie materiałów eksploatacyjnych w przypadku towaru tj. urządzeń kolorowych, jednostkę 
produktu oznaczono jako komplet. Pytanie brzmi – co należy rozumieć pod tym określeniem ? Czy jako 
jeden komplet uważać 4 szt. materiałów – tj 3 tonery kolorowe oraz 1 toner czarny? Czy może 
wyszczególnić cenę każdego z tonerów?  

2)W wykazie materiałów Zamawiający w poz. 3 zamawia papier ozdobny wizytówkowy                 
A 5 180g. Czy Zamawiający dopuszcza papier o gramaturze 200g.   

3)Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert jednego zamówienia na dostawę artykułów biurowych o łącznej 
wartości brutto co najmniej  30.000 zł Czy Zamawiający dopuszcza dostawę, której przedmiotem 
zamówienia były wyłącznie materiały eksploatacyjne do urządzeń ( tonery, tusze, itp.)? 

4) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zestawieniu kosztów w poz. 50 piszą Państwo 
długopis na ladę pilot dr Grip Pilot. Długopis dr Grip Pilot został wycofany. Producent nie wprowadził 
kompatybilnego odpowiednika tego produktu.        

wyjaśnia: 

ad1) Jako komplet należy rozumieć 4 szt. materiałów tj. 3 tonery kolorowe lub tusze i 1 toner lub tusz 
czarny. 

Ad2) Należy przyjąć gramaturę papieru ozdobnego wizytówkowego A4 180g.  

Ad3) Warunek pozostaje bez zmian. Przedmiot zamówienia został określony jako materiały biurowe. 

Ad4) Należy przyjąć długopis na ladę dr. Grip Pilot lub równoważny. 

Zmienia SIWZ w poz. 93 i 94 opisu przedmiotu zamówienia i zestawienia kosztów dodając zapis              
„ jednopak”. 

                            Starosta Wieruszowski  

                                                                                                      Andrzej Szymanek   


