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Egzemplarz nr 1 

Malbork, dnia 12 sierpnia 2020 r. 
  

                                                        Wszyscy uczestnicy postępowania  
            (strona internetowa Zamawiającego) 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.88.2020 
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  
Nazwa zadania: Dostawa artykułów biurowych dla 22. BLT w Malborku oraz j ednostek 

będących na zaopatrzeniu. 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

 
Szanowni Państwo, 
 
1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zw. dalej Ustawą,  
w odpowiedzi na zadane pytanie informuje:  

 

Pytanie z dnia 11.08.2020 r. 

Proszę o wyjaśnienie dotyczące n/w pozycji:  

 Poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bloczki o wymiarach 76x76mm +- 1 
mm? 
 

 Poz.4 Proszę o wykreślenie zapisu “z płynnym tuszem żelowym” takiego opisu nie 
ma na stronach internetowych dostawcy Firmy Spokey Sp z o.o. która jest 
dystrybutorem marki EASY. http://easy-stationery.com/produkt/easyliner-4mix1 / 
Taki zapis uniemożliwia zaproponowanie produktu równoważnego gdyż płynny 

tusz żelowy najczęściej odnosi się do długopisów żelowych które nie mają 
końcówki fibrowej tylko kulkę. 
 

 Poz. 9 proszę o wykreślenie tej pozycji, gdyż z informacji uzyskanych od firmy 

Trodat Polska Sp. z o.o. wynika . że ten produkt został wycofany ze sprzedaży i nie 
jest już możliwy jego zakup. 
 

 Poz 34 proszę o poprawienie i wskazanie poprawnego wymiaru teczki .W kolumnie 

nazwa przedmiotu zamówienia gdyż nie jest on zgodny ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia dla tej pozycji. 

 

 Poz 36 W nazwie przedmiotu zamówienia wskazano produkt firmy Donau. 
Natomiast w szczegółowym opisie zamówienia Zamawiający wskazał produkt 
Amos . Dla którego produktu należy wskazać produkt równoważny? 
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 Poz 47. 48 koszulka groszkowa natomiast w szczegółowym opisie zamówienia 
Zamawiający wskazal na koszulkę proszkową? Jak należy rozumieć taki zapis?  
 

 Poz 64 czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie nożyczek o długości 21 

cm? 
 

 Poz 65 Wpisany wymiar noża wskazanego jako wzorcowy nie jest z godny  

z katalogowym wymiarem tego produktu czyli 17 cm . Poniżej link do wymiarów 
noża Tiger dystrybutora firmy Hamelin. https ://pl .hamelinbrands .com/katalogi 

 

 Poz 76 papier wizytówkowy a* 100 szt. Standardowo papiery wizytówkowe  

są pakowane po 20 ark a nie po 100szt jak wpisal Zamawiający. Proszę o zmianę 
zapisu ilości sztuk w opakowaniu i gramatury papieru w nazwie przedmiotu 
zamówienia gdyż wpisana jest gramatura 250 g. a w szczegółowym opisie 
zamówienia jest gramatura 230 g. 

 

 Poz 95 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie segregatorów  
o szerokości grzbietu 55 mm. z mechanizmem dźwigniowym? 

 

 Poz 126 Zeszyt A5 80 kartek krata, twarda oprawa. Zeszyt o takiej ilości kartek nie 
posiadają oprawy twardej. Proszę o wykreślenie tego zapisu. Twardą oprawę 
posiadają jedynie bruliony min. 96 kartek. 

 

 Poz 158 Proszę o sprecyzowanie wymiaru kopert. W nazwie przedmiotu 
zamówienia jest koperta brązowa B5, a w szczególowym opisie zamówienia jest 
koperta brązowa C5. 

 
Wyjaśnienie: Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ: 

 Poz. 3 – Zamawiający wyrazi zgodę na bloczki o wymiarach 76x76mm +- 1mm. 

 Poz. 4 – proszę o zaproponowanie produktu równoważnego z odpowiednim 

rodzajem wkładu tuszującego.  

 Poz. 9 – produkt jest nadal dostępny na rynku, jeżeli nie będzie dostępny proszę 

zaproponować produkt równoważny.  

 Poz. 34 – proszę sugerować się wymiarami ze szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 Poz. 36 – proszę zaproponować produkt równoważny zgodnie z danymi  

ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

 Poz. 47,48 – błąd pisarski- koszulka groszkowa.  

 Poz. 64 – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie nożyczek o długości 

21cm.  

 Poz. 65 – proszę zaproponować produkt równoważny.  
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 Poz. 76 – proszę dostosować odpowiednią ilość opakowań, oraz sugerować się 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gramatura 230g.  

 Poz. 95 – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie segregatorów o 

szerokości grzbietu 55mm. 

 Poz. 126 – Zmiana zeszytu na 96 kartek.  

 Poz. 158 – koperta B5- błąd pisarski.  

2. Zamawiający zmienia i wprowadza modyfikację w treści załącznika nr 2 do SIWZ  
    w następujący sposób:  
 

      - Załącznik nr 2 do SIWZ -  „Zmodyfikowany Formularz cenowy”  
 
      3. W związku z tym, że udzielone wyjaśnienia w sposób istotny nie wpływają  
           na zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający   

           pozostawia ustalone terminy składania i otwarcia ofert bez zmian. 

           Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez      

           zmian. 
       Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią  

       SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 
 
Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ -  „Zmodyfikowany Formularz cenowy”  

 
 
 

 
 
 
                                                                                         Z poważaniem 

 
                                                        DOWÓDCA 

                                                    22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

                                                                      /-/ płk. pil. mgr inż. Mirosław ZIMA 

                                                                        
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                        

Wykonano w 1 egz. 

Egz. Nr 1 – ad acta 
Wykonała: I. Szmigiel (tel. 261 536 747)   
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 

                                                                                
 


