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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

WYJAŚNIENIE  DO 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jako Zamawiający 

informuje, iż  złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. 

ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, 

które stanowią integralną część SIWZ 

Pytania: 

Po zapoznaniu się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 wnosimy prośbę o 

doprecyzowanie opisu wymienionych poniżej pozycji.  

 

Lp. Rodzaj artykułu J.m. Ilość Uwagi 

10 Dowód doręczenia szt. 200 
W jakim formacie? Jednostką ma być sztuka czy 

bloczek? 

11 Dziurkacz do 40 kartek szt. 40 

Czy dziurkacz ma dziurkować 40 kartek, czy może 

mniej, np. 10? 

11a Dziurkacz do 40 kartek szt. 1 

Czy dziurkacz ma dziurkować 40 kartek, czy może 

mniej, np. 10? 

16 
Ewidencja wyjść w godzinach 

pracy 
szt. 15 

Jednostką ma być sztuka równa jednej kartce czy 

bloczek? 

20 Klej sztyft szt. 350 Ile gramów ma posiadać klej? 

20a Klej sztyft szt. 4 Ile gramów ma posiadać klej? 

43 Papier pakowy szary ark. 50 
Papier w jakim ma być formacie? 

45 

Potwierdzenie odbioru KPA 

(wg załączonego wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do 

Z4.1) 

szt. 6 000 
Załączony wzór z nieaktualnym Dziennikiem 

Ustaw, prosimy o poprawę na aktualny. 

47 Przybornik na biurko szt. 50 
Prosimy o doprecyzowanie parametrów. 



60 Teczka skrzydłowa A4 szt. 80 
Jaką szerokość grzbietu ma posiadać teczka? 

61 Teczka wiązana A4 szt. 600 

Czy chodzi o teczkę "tekturową" o gramaturze 

250g? 

65 Wniosek o urlop A6/50 kartek szt. 200 

Jednostką ma być sztuka równa jednej kartce czy 

bloczek równy 50 kartkom? 

67 

Znacznik samoprzylepny 4-

kolorowy, 4x40k = 1 opak 

(4x20x50) 

blok 1 800 

Prosimy o zmianę jednostki na przedstawione w 

opisie opakowanie 

67a 

Znacznik samoprzylepny 4-

kolorowy, 4x40k = 1 opak 

(4x20x50) 

blok 5 

Prosimy o zmianę jednostki na przedstawione w 

opisie opakowanie 

68 
Zszywacz biurowy metalowy 

(do 30 kartek) 
szt. 150 

Czy zszywacz ma zszywać 30 kartek czy może 

mniej, np.. 10? 

69 
Zszywacz biurowy do 100 

kartek 
szt. 20 

Czy zszywacz ma zszywać 100 kartek czy może 

mniej, np. 10? 

81 Grzbiet do bindowania 25 mm op. 200 Ile sztuk w opakowaniu? 

83 Pojemnik A4 Maxi 11 cm op. 50 
Prosimy o doprecyzowanie parametrów 

85 Rolka IR-40T barwiąca op. 40 Ile sztuk w opakowaniu? 

 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 


