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OR-IV.272.2.72.2014                                                                          Rzeszów, dnia 04-12-2014 r. 

 
 
 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 
Do wykonawców, którym  
zamawiający przekazał SIWZ 

 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów biurowych  

i papierniczych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie podkarpackim”. 

 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść 
SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, następująco: 

 

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść § 11, zastępuje się § 11 
w brzmieniu: 

 
„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod 
pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem 

poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na dostawę artykułów 
biurowych i papierniczych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie podkarpackim; znak sprawy: OR-IV.272.2.72.2014; nie 
otwierać do dnia 09.12.2014 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 

1.3. Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2014 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom. 
1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu 

oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego 

nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 
 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2014 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207.”. 
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2. Zmienia się treść załącznika nr 6 „Szczegółowy opis (…)” do SIWZ w ten sposób,  

że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: 
 

 

1 papier 200 ryz 

Papier A4  o parametrach: 

 białość  - minimum 157 CIE, 

 gramatura – w przedziale od 76,8g/m2 do 

83,2g/m2, 

  wilgotność – w przedziale od 3,5% do 5,0%, 

  grubość – w przedziale od 102 μm do 113μm 

(500 kartek = 1 ryza) 

2 bindownica 1 szt. 

Bindownica do grzbietów plastikowych wyposażona 
w: 

 metalową dźwignię do dziurkowania  
i otwierania grzbietów 

 nóżki antypoślizgowe 

 ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne 
ułożenie papieru 

 regulator głębokości dziurkowania 

 czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości 
dziurkowanych kartek 

 pojemnik na ścinki 

 pokrętło na blacie bindownicy do 
dopasowania głębokości marginesu oraz 
miarka pomagająca dopasować odpowiednią 
wielkości spirali 
 

Ponadto: 

 umożliwia jednorazowe dziurkowanie co 
najmniej 20 arkuszy papieru A4 (gramatura 
w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2) 

 umożliwia oprawę dokumentów o objętości 
350 kartek formatu A4 (gramatura  
w przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2) 

3 bindownica kanałowa 1 szt. 

Bindownica do oprawy kanałowej wyposażona w: 
 metalową obudowę 

 dźwignię ułatwiającą bindowanie 

 przyrząd do pomiaru grubości, który określa 

odpowiedni rozmiar okładki (3.5-28 mm) dla 

dokumentu 

Ponadto: 
 umożliwia otworzenie dokumentu  

i oprawienie go w tą samą okładkę 

 umożliwia oprawę dokumentu składającego 

sie z 280 kartek (gramatura w przedziale od 
76,8g/m2 do 83,2g/m2) 

4 gilotyna 1 szt. 

Wyposażona w: 

 ręczny docisk papieru z dużym uchwytem 

 wytrzymałe ostrze tnące ze stali 

  zintegrowana, przezroczystą akrylowa 

osłonę noża 
 ruchomy ogranicznik boczny i tylny 

 ogranicznik przedni (pokrętło) pozwalający 

wyznaczyć miejsce cięcia. 

 
Ponadto: 

 umożliwia cięcie min. 40 kartek jednorazowo  
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(gramatura w przedziale od 76,8g/m2 do 
83,2g/m2) 

 maksymalna długość cięcia to min. 375 mm 

(powiększony blat posiada siatkę mierniczą  

w centymetrach i calach oraz popularne 
formaty papieru i zdjęć) 

 posiada funkcję cięcia wąskich pasków nawet 

do 1 mm 

5 trymer A3 1 szt. 

Trymer biurowy A3 wyposażony w: 

 ogranicznik papieru do regulowania 

wymiarów 

 listwę dociskową ułatwiająca uzyskanie 

precyzyjnego cięcia 
 

Ponadto: 
 posiada na blacie roboczym standardowe 

formaty 

 długość cięcia min. 520 mm 

 cięcie jednorazowo min. 15 kartek (w 

przedziale od 76,8g/m2 do 83,2g/m2) 
 umożliwia cięcie w linii prostej 

 umożliwia cięcie papieru w formacie A3 

 wielkość blatu: 710 (+/- 5) mm x 310 (+/- 

10 mm) 

6 laminator 1 szt. 

Laminator wyposażony w: 

 system zapobiegający zablokowaniu 

dokumentu 
 wskaźnik sygnalizujący gotowość do pracy 

 automatyczny wyłącznik czasowy 

 funkcję cofania pozwalającą na wycofanie 

niepoprawnie włożonego dokumentu 

 zintegrowane uchwyty po bokach laminatora 

ułatwiające przenoszenie 

 
Ponadto: 

 umożliwia laminowanie dokumentu  

o szerokości 330 mm   
 umożliwia zastosowanie folii laminacyjnej  

o grubości: 250 mik. 

 czas nagrzewania i stabilizacji maksymalnie  

4 minuty, 
 umożliwia laminację na zimno i na gorąco  

7 zszywacz 6 szt. 

Metalowy zszywacz: 

 umożliwia zszycie plików 100 kartkowych 

(gramatura w przedziale od 76,8g/m2 do 
83,2g/m2) 

 magazynek na 100 zszywek 

 umożliwia zastosowanie zszywek  

o wymiarach 24/6 i 24/24 

 wyposażony w podziałkę pomagającą  

w wyborze właściwych zszywek 

8 papier ozdobny 1 000 arkuszy 

Papier ozdobny z tłoczeniem (wzór: delikatne prążki) 

 gramatura: w przedziale od 220 g/m² do 250 

g/m² 

 kolor: biały 

 wymiary: format A4 

 pakowany po 10 arkuszy 
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9 Koperta bąbelkowa 600 szt. 

 koperty ochronne, samoklejące z paskiem, 

folia bąbelkowa w wewnątrz 
 wymiary: format k20 

 kolor: biały 

10 markery do 

flipchartów 
25 kompletów 

Marker do tablic suchościeralnych oraz flipchartów 

 marker suchościeralny 

 łatwościeralny, szybkoschnący tusz na bazie 

alkoholu, który nie pozostawia trwałych 

śladów na tablicy 

 końcówka o grubości linii pisania: od 1,5 mm 

do 2,00 mm 

 dostępny w kompletach 4-sztukowych 

 kolory markerów w każdym komplecie: 

czarny, czerwony, niebieski, zielony  

 długość linii pisania: min. 250 m 

 wyprodukowane w 2014 r. 

11 blok do flipcharta 10 szt. 

Blok do flipcharta,  
 gładki w formacie szer.: od 64cm do 65 cm x 

wys.:100 cm o min. 50 kartkach, 

 posiadający 4. okrągłe otwory umożliwiające 

mocowanie na tablicy 

 kolor: biały 

 wykonany z papieru offsetowego  

(gramatura w przedziale od 70g/m² do 
83,2g/m²). 

12 klej w sztyfcie 20 szt. 

 umożliwiający sklejenie papieru, fotografii, 

kartonu 

 bezwonny 
 bezbarwny 

 niebrudzący 

 zmywalny 

 waga: co najmniej 36 g 

 wyprodukowany w 2014 r. 

13 taśma klejąca 

dwustronna 
15 szt. 

 Taśma klejąca dwustronna szer.: 50mm x dł. 

min.: 10m 

 Kolor: biały 

 wyprodukowana w 2014 r. 

14 taśma klejąca 

przezroczysta 
36 szt. 

 Taśma klejąca przezroczysta szer.: 19 mm x 

dł. min.: 33m 

 wyprodukowana w 2014 r. 

15 zakreślacze 15 zestawów 

 zakreślacz, 4 kolory w etui, umożliwiający 
pisanie po takich rodzajach papieru jak: 
ksero, faks, papier kredowy,  

 ścięta końcówka,  

 grubość linii pisania 1 do 5 mm, 

  atrament pigmentowy, bezzapachowy, 
nierozmazujący wydruków atramentowych 
jak i odręcznego pisma 

 wyprodukowany w 2014 r. 

16 zszywki 60 000 szt.  zszywki 23/6, pokryte powłoką galwaniczną 

zapobiegającą korozji 
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17 zszywki 45 000 szt. 

 zszywki 23/8 x 15 000 sztuk, 

 zszywki 23/10 x 15 000 sztuk 

 zszywki 23/13 x 15 000 sztuk 

 pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą 

korozji 
 zszywki pakowane wg rozmiaru po 1 000 

sztuk 

18 pinezki 1 000 szt. 
Pinezki tablicowe, kolorowe, plastikowe łebki, do 
tablic korkowych 

 pakowane w opakowania po 100 szt. 

19 marker 20 szt. 
Marker dwustronny, permanentny, dwa rodzaje 

końcówek piszących F 0,9 mm, EF 0,4 mm, długość 
linii pisania min. 500 m, kolor czarny 

20 korektor 18 szt. 
 korektor w piórze z końcówką zaworkową 

 plastikowy pojemnik 

 pojemność – min. 7 ml 

21 okładki kanałowe 

Okładki kanałowe 

twarde bez 

napisu: 600 szt. 

(300 szt. 

bordowych i 300 

szt. czarnych) 

Miękkie okładki: 

700 szt. 

1) Okładki kanałowe twarde bez napisu 

 okładka introligatorska z metalową listwą 

zamocowaną na grzbiecie 

 okleina o fakturze płótna lnianego 

 kolor: bordowy i czarny 

2) Miękkie okładki z przednią stroną wykonaną z 
przezroczystej folii. Tył okładki wykonany z 

kartonu w kolorze czarnym 
rozmiary:  

 do 44 kartek (AA) – 300 szt. (100 szt. okładki 

twarde, 200 szt. okładki miękkie) 

 do 95 kartek (A) – 200 szt.(100 szt. okładki 

twarde, 100 szt. okładki miękkie) 
 do 125 kartek (B) – 200 szt. (100 szt. okładki 

twarde, 100 szt. okładki miękkie) 

22 grzbiety plastikowe do 

bindownicy 
500 szt. Grzbiety plastikowe do bindownicy o średnicy 

grzbietu 8 mm 

23 

 

grzbiety plastikowe do 

bindownicy 
500 szt. Grzbiety plastikowe do bindownicy o średnicy 

grzbietu 10 mm 

24 grzbiety drutowe na 

szpulach  
3 szpule 

Grzbiety drutowe na szpulach 
 8 mm, 5/16" skok 3:1 (1 szpula) 

 11 mm, 7/16" skok 3:1 (1 szpula) 

 12,7 mm, 1/2" skok 3:1 (1 szpula) 

 grzbiety metalowe o skoku 3:1 nawinięte na 

szpuli 

 kolor: biały, 

 ilość oczek na szpuli: 64000 

25 folia do bindowania 1 000 szt. Okładki przeźroczyste do bindowania, 150 mic, 
formatu A4 

26 
kartony do 

bindowania 
1 000 szt. 

 karton skóropodobny A4 do bindowania  

o fakturze skóry 

 gramatura w przedziale od 200 g/m² do  

280 g/m² 
 kolor: biały 
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27 folia laminacyjna 500 szt. 

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach 
antystatycznych. 

Format: A4 
Grubość: 100 mikronów                 

28 folia laminacyjna 500 szt 

Folia laminacyjna przezroczysta o właściwościach 
antystatycznych. 

Format: A3 
Grubość: 100 mikronów                

29 papier 500 szt. 

Papier offsetowy 
Gramatura w przedziale od 120g/m² do 200 g/m² 

Tłoczenie: gładki 
Kolor:  

 biały (250 szt.) 

 niebieski (250 szt.) 

Format: A1  

30 papier 500 szt. 

Papier offsetowy  
Gramatura w przedziale od 120g/m² do 200 g/m² 

Tłoczenie: gładki  

Kolor: biały 
Format: A2  

31 Koszulki groszkowe 

A4 
600 szt. 

Koszulki groszkowe A4, otwierane od góry, 
przezroczyste, antystatyczne, umożliwiające wpięcie 

do segregatora  

 grubość: 40mq 

 format: A4 

32 folia samoprzylepna 300 arkuszy 

Transparentna (przezroczysta) folia samoprzylepna 
do drukarek laserowych 

 folia odporna na wodę, posiadająca mocny 
klej.  

Parametry folii: 

 format: A4  

 grubość folii: 23mic 

 błyszcząca 

33 temperówka 

elektryczna 
6 szt. 

Temperówka elektryczna podwójna  

 o średnicy: 6-8mm i 9-12mm 

 zasilanie: baterie (dołączone do każdej z 
temperówek) 

 wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, 
który blokuje urządzenie gdy pojemnik na 
odpadki jest wysunięty 

34 etykiety 

samoprzylepne 
4 800 szt. 

etykiety samoprzylepne na arkuszach A4 

Kolor: biały matowy 

Format: 96,5 x 42,3 mm. 

35 etykiety 

samoprzylepne 
6 400 szt. 

Etykiety samoprzylepne na arkuszach A4  

Kolor: biały matowy 

Format: 96,5 x 33,8 mm. 

36 etykiety 

samoprzylepne 
1 600 szt.  

Etykiety samoprzylepne na arkuszach A4 

Kolor: biały matowy 

Format: 96,5 x 139,7 mm. 
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Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 

 
W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy  

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.12.2014 r., do godz. 10:00. 

 


