Łódź, dnia 30.03.2016r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: Zakup i dostawa szerokiego
asortymentu artykułów biurowych na potrzeby ogólne Biura WFOŚiGW w Łodzi

Pytania, odpowiedzi,
zmiana formularza asortymentowo – cenowego,
zmiana terminu składania ofert

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w
przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ.
Pytanie 1
Poz. 12 – dziurkacz Eagle Dynamic dziurkuje max. 25 kartek, czy zatem zamawiający wymaga
zaoferowania jedynie dziurkacza marki SAX czy też dopuszcza inny dziurkacz o podanych parametrach?
Odpowiedź 1
W poz. 12 Zamawiający wymaga dziurkacza marki Sax lub Leitz.
Pytanie 2
Poz. 13 – dziurkacz 4 otworowy Sax dziurkuje odpowiednio 15 kartek (SAX300) lub 35 kartek (SAX588)
– o jaki zatem dziurkacz chodzi Zamawiającemu?
Odpowiedź 2
W poz. 13 Zamawiający wymaga, aby ilość dziurkowanych kartek wynosiła min. 35.
Pytanie 3
Poz. 18 – firma Pentel nie posiada w swojej ofercie gumek dwustronnych
Odpowiedź 3
W poz. 18 Zamawiający zmienia na: gumki do ścierania długopisu marki Pelikan

Pytanie 4
Poz. 32 – czy Zamawiającemu chodzi o przezroczystą koszulkę na CD z możliwością wpięcia do
segregatora?
Odpowiedź 4
W poz. 32 Zamawiającemu chodzi o przezroczystą koszulkę na CD z możliwością wpięcia do
segregatora. Jednocześnie w poz. tej skreśla się producenta.
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Pytanie 5
Poz. 34 – firma Pentel nie posiada w swojej ofercie korektora w płynie o pojemności 20 ml.
Odpowiedź 5
W poz. 34 Zamawiający zmienia na korektor Pritt marki Henkel
Pytanie 6
Poz. 61,63 – papier Polspeed posiada białość CIE 153, a Zamawiający opisuje papier poprzez białość CIE
166 (Poljet) – o jaki zatem papier chodzi Zamawiającemu?
Odpowiedź 6
W poz. 61 i 63 Zamawiający wymaga papieru marki Poljet.
Pytanie 7
Poz. 62 – opisany papier nie jest papierem Poljet (papier Poljet nie jest wykonany z makulatury) – o jaki
zatem papier chodzi Zamawiającemu?
Odpowiedź 7
W poz. 62 Zamawiający odstępuje od wymogu w zakresie producenta. Wymagane jest aby papier
spełniał wymagania opisane w formularzu asortymentowo – cenowym.
Pytanie 8
Poz. 66 – pióra kulkowe Pentel mają grubość linii pisania 0,25 mm (przy końcówce 0,5mm) i 0,35 mm
(przy końcówce 0,7mm) – o jakie zatem pióro chodzi Zamawiającemu?
Odpowiedź 8
W poz. 66 Zamawiający wymaga pióra kulkowego Pentel , grubość linii pisania 0,25 mm (przy
końcówce 0,5mm).
Pytanie 9
Poz. 81,82 – marka GRAND nie posiada w swojej ofercie skoroszytów o podanych parametrach. Czy
zatem Zamawiający wymaga zaoferowania skoroszytów tylko marki Durable, czy też dopuszcza inne o
podobnych parametrach?
Odpowiedź 9
W poz. 81,82 Zamawiający wymaga skoroszytów marki Durable.
Pytanie 10
Poz. 89 – prosimy podać wymagany rozmiar taśmy.
Odpowiedź 10
W poz. 89 Zamawiający wymaga aby rozmiar taśmy wynosił – szer. 19mm, długość min. 7,5 m
Pytanie 11
Poz. 92 – firma Esselte nie posiada w swojej ofercie opisanych teczek
Odpowiedź 11
W poz. 92 Zamawiający odstępuje od wymogu w zakresie producenta. Wymagane jest aby teczki
spełniały wymagania opisane w formularzu asortymentowo – cenowym.
Pytanie 12
Poz. 96 – tusz 199PO to tusz marki NORIS (nie COLOP) i ma pojemność 50 ml – czego zatem wymaga
Zamawiający?
Odpowiedź 12
W poz. 96 Zamawiający wymaga tuszu marki NORIS, poj. 50ml

Pytanie 13
Poz. 100, 101 – pod marką POST-IT nie występują wymagane zakładki – prosimy o zmianę
Odpowiedź 13
W poz. 107 i 108 Zamawiający zmienia markę na IDEST
Pytanie 14
Poz. 107 i 108 – pod marką EAGLE nie występują wymagane zszywki – prosimy o zmianę
Odpowiedź 14
W poz. 107 i 108 Zamawiający zmienia markę na Grand

Uwagi :
1) W wyniku wymienionych powyżej pytań i odpowiedzi zmieniony został załącznik nr 2 do ogłoszenia tj.
formularz asortymentowo – cenowy.
Nowy (obowiązujący) formularz asortymentowo - cenowy został zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
2) Zamawiający zawiadamia o zmianie terminu składania ofert z dnia 31.03.2016 godz. 10:00 na dzień
01.04.2016r. godz. 10:00.

Niniejsze pismo stanowi integralną część ogłoszenia o zamówieniu

