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DSR-ZP-II.271.58.2020 

Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta 
Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na 
Dostaw ę artykułów biurowych na rzecz Urz ędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych w 2021r.  
 
 

Pytanie 1  
W pozycji 430 Zamawiający wymaga podania ceny wkładu do długopisu z pozycji 24. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli pozycję nr 22. 
 
Odpowied ź 1 
Tak, zamawiający informuje, że miał na myśli poz. 22 
 
Pytanie 2  
W pozycji 431 Zamawiający wymaga podania ceny wkładu do długopisu z pozycji 26. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli pozycję nr 24. 
 
Odpowied ź 2 
Tak, zamawiający informuje, że miał na myśli poz. 24 
 
Pytanie 3  
W pozycji 432 Zamawiający wymaga podania ceny wkładu do długopisu z pozycji 27. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli pozycję nr 25. 
 
Odpowied ź 3 
Tak, zamawiający informuje, że miał na myśli poz. 25 
 
Pytanie 4  
W pozycji 433 Zamawiający wymaga podania ceny wkładu do długopisu z pozycji 28. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli pozycję nr 26. 
 
Odpowied ź 4 
Tak, zamawiający informuje, że miał na myśli poz. 26 
 
Pytanie 5  
W pozycji 434 Zamawiający wymaga podania ceny wkładu do długopisu z pozycji 29. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli pozycję nr 27. 
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Odpowied ź 5  
Tak, zamawiający informuje, że miał na myśli poz. 27 
 
Pytanie 6  
W pozycji 435 Zamawiający wymaga podania ceny wkładu do długopisu z pozycji 29. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli pozycję nr 28. 
 
Odpowied ź 6 
Tak, zamawiający informuje, że miał na myśli poz. 28 
 
Pytanie 7  
W pozycji 436 Zamawiający wymaga podania ceny wkładu do długopisu z pozycji 31. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli pozycję nr 29. 
 
Odpowied ź 7 
Tak, zamawiający informuje, że miał na myśli poz. 29 
 
Pytanie 8  
W pozycji 437 Zamawiający wymaga podania ceny wkładu do długopisu z pozycji 296. 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli pozycję nr 287. 

 
Odpowied ź 8 
Tak, zamawiający informuje, że miał na myśli poz. 287 
 
Pytanie 9  
W pozycji 320 i 321 Zamawiający wymaga wyceny pudeł archiwizacyjnych typu kopertowego 
o gramaturze 1100 g/m2. Pudła na archiwizacyjne wykonane z tektury o właściwościach 
opisanych przez Zamawiającego występują tylko w gramaturze 1300 g/m2. Poprosimy  
o dopuszczenie pudeł z tektury o gramaturze 1300g/m2 
 
Odpowied ź 9 
Zamawiający potwierdza, że pudła o gramaturze tektury 1100 g/m2 są dostępne na rynku 
 
Pytanie 10  
W pozycji 320 Zamawiający wymaga wyceny pudła o rozmiarach 350x270x180. Pudła o 
właściwościach wymaganych przez Zamawiającego nie występują w tym rozmiarze. Prosimy 
o dopuszczenie pudeł w rozmiarze 390x290x180. 
 
Odpowied ź 10 
Zamawiający informuje, że pudła o wymiarach 350x270x180 mogą być wykonane na 
zamówienie przez firmy specjalizujące się w tego rodzaju asortymencie 
 
Pytanie 11  
W pozycji 203 Zamawiający sugeruje marker marki Pentel o długości linii pisania 1000 m i 
grubości linii pisania 0,5mm. Taki marker nie istnieje. Marker Pentel ma długość linii pisania 
500 m oraz grubość linii pisania 0,8-1,00. Prosimy o dostosowanie wymaganych parametrów 
do istniejącego produktu. 
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Odpowied ź 11 
Zamawiający informuje, że markery takie są dostępne w sprzedaży 
 
Pytanie 12  
W pozycji 29 Zamawiający wymaga długopisu z końcówką ze wzmacnianej stali nierdzewnej. 
Prosimy o dopuszczenie długopisu z końcówką metalizowaną. 
 
Odpowied ź 12 
Zamawiający podtrzymuje opis "długopis ze wzmacnianej stali nierdzewnej" 
 
Pytanie 13  
Zamawiający w pozycji nr 405 wymaga wyceny teczki o gramaturze 450g/m2 i wymiarach 
380x260x50. Żaden ze znanych nam producentów nie oferuje teczki archiwizacyjnej 
spełniającej wymagania Zamawiającego w tym rozmiarze. Prosimy o dopuszczenie teczki  
w rozmiarze 320x250x50. 
 
Odpowied ź 13 
Zamawiający informuje, że teczki takie są dostępne na rynku 
 
Pytanie 14  
W pozycji 408 Zamawiający wymaga wyceny teczki o wymiarach 380x250x50. Żaden ze 
znanych nam producentów nie oferuje teczki archiwizacyjnej spełniającej wymagania 
Zamawiającego w tym rozmiarze. Prosimy o dopuszczenie teczki w rozmiarze 375x280x50 
mm. 
 
Odpowied ź 14 
Zamawiający informuje, że teczki takie są dostępne na rynku 
 
Pytanie 15  
W pozycjach 263, 264, 272 i 273 Zamawiający wymaga zaoferowania papieru o grubości 
>108± 3µm. Prosimy potwierdzenie, że Zamawiający dopuści papier o grubości grubości 
103 ±3 µm. 108-3 = 105 i 103 +3 = 106. Różnica w użytkowaniu papieru o takiej grubości jest 
całkowicie niedostrzegalna. 

Odpowied ź 15 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie zmienia gramatury papieru 
 
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 
 
 
 

  z up. Prezydenta Miasta Łodzi ta 
           ROMAN CIEŚLAK 

             /podpis nieczytelny/ 

                   Dyrektor 
   Wydziału Zamówie ń Publicznych 
 


