
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 28.01.2014 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów 

biurowych oraz tonerów 

(sprawa: KZP/04/2014).  

  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), Przemysłowy 

Instytut Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane 

przez wykonawców. 

   Dotyczy części 1 – materiały biurowe 

 Pozycja 4 – bloczek Kostka papierowa nie klejona kolorystyka akwarelowa i 

cukierkowa. Nie występuje na rynku kostka nie klejona w wymaganej kolorystyce. 

Taki rodzaj kolorów występuje tylko w firmie 3M, ale mają oni tylko kostki 

samoprzylepne, których Zamawiający wymagał w pozycji 3. Proszę o wykreślenie 

zapisu odnośnie kolorystyki, może być jedynie kostka kolorowa. Zmiana zapisu na; 

Kostka kolor nieklejona Człuchów 

 

Pozycja 8 bloczki samoprzylepne 125x76 różne kolory. Czy Zamawiający 

dopuszcza bloczki o wymiarach 127x75. TAK może być wym.127x75 

 

Pozycja 10 – bloczki samoprzylepne 76x76. Czy Zamawiający dopuszcza bloczki 

w rozmiarze 75x75.TAK może być wym.75x75 

 

Pozycja 14 blok do flipchartu gładki gramatura 90, rozmiar 100x65. Żaden 

producent nie produkuje już bloków o gramaturze 90. Swego czasu blok o tej 

gramaturze miała firma Bartorex jednak od paru lat została ona zmieniona na 70g i 

o takiej gramaturze produkowane są obecnie bloki. Proszę o zmianę zapisu w 

SIWZ. Zmiana zapisu na;70 g. 

 

Pozycja 25 – długopis z wymiennym wkładem olejowym długość linii pisania 1600 

grubość linii 0,32mm. Czy Zamawiający dopuszcza długopis o lepszych 

parametrach tzn. długość linii pisania 6000m oraz grubość linii pisania 0,27-0,33 w 

zależności od siły nacisku. TAK dopuszcza się 
 

Pozycja 41 – dziennik podawczy. Czy Zamawiającemu chodzi o książkę 
kancelaryjną A4 jeżeli tak to ile ma zawierać kartek. Dziennik Korespondencyjny 

96 kart 

 

Pozycja 42 – dziurkacz metalowy do 30 kartek. Czy Zamawiający dopuszcza 

dziurkacz cały metalowy bez wykończeń z tworzyw sztucznych o średnicy 

otworów 5-5,5mm.TAK dopuszcza się 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 43 – etui do identyfikatorów rozmiar 93x54. Najbardziej zbliżony format 

do wymaganego to 92x59 jednak są to identyfikatory otwierane z boku. 

Identyfikator otwierany od góry ma rozmiar 108x77.  Proszę o dobranie 

odpowiadającego modelu i zmianę zapisu w SIWZ. Zmiana na: Identyfikator  

otwierany z boku. Np. f-my Argo (lub innej f-my o zbliżonym wymiarze) wymiar 

wew. 86mmx50mm kieszonka z przezroczystej folii, wycięcie  do założenia paska .  

 

Pozycja 46 – etykiety 38,1x23. Czy Zamawiający dopuszcza wielkość etykiet 

38x21,2.TAK 

Mogą być 38x21,2 

 

 

Pozycja 47 – etykiety białe samoprzylepne 50x95. Nie ma na rynku etykiet o 

wymaganym rozmiarze. Najbardziej zbliżony rozmiar do wymaganego to 50x85. 

Proszę o zmianę zapisu w SIWZ.TAK mogą być 50x85 

 

Pozycja 50 – etykiety białe 99,1x38,1 op.100szt. Etykiety o tym rozmiarze są tylko 

przezroczyste oraz pakowane są po 25szt. Czy o takie etykiety chodzi 

Zamawiającemu? Jeżeli tak to proszę o zmianę ilości sztuk w opakowaniu oraz 

zapis że mają być przezroczyste.  

Są dostępne białe 

etykiety adresowe AVERY ZWECKFORM 99,1x38,1 symb.prod.L7163-100   

1op.= 100 ark. 

 

Pozycja 51 – etykiety białe 99,1x42,3. Czy Zamawiający dopuszcza etykiety o 

wymiarach 97x42,4.NIE ponieważ występują w wym.99,1x42,3 ZWECKFORM 

Sym.prod.L4772-25 

 

Pozycja 52 – flamastry dwustronne 4 kolory. Czy Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie większej ilości flamastrów w komplecie. NIE (są dostępne 4 

kolorowe np. f-my FIBRACOLOR) 

 

Pozycja 64 – grzbiet do bindowania śr. 3mm. nie ma na rynku grzbietów o średnicy 

3mm. Najmniejsze jakie są dostępne to 4,5-5mm. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. 

Zmiana zapisu na 4,5-5mm 

 

Pozycje 67-69 grzbiety wsuwane opakowania 100szt. Grzbiety wsuwane pakowane 

są oryginalnie po 50szt, a rozmiar z pozycji 69 o pojemności do 80 kartek 

pakowany jest po 25szt. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. 

Poz.67-68 zmiana zapisu na :op=50 szt,  

Poz.69 zmiana zapisu na: op=25 szt. 

 

Pozycja 71 – gumki recepturki opakowanie 100szt. Żaden producent nie określa 

gumek recepturek na sztuki tylko wagowo. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ na 

jednostkę gramy lub kilogramy .Zmiana zapisu na: jednostka miary– (1 

opakowanie=15gr) takie są dostępne  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 75 karton wizytówkowy 246g. Jaka ilość ma być w opakowaniu? Op.= 20 

sztuk 

 

Pozycja 79 – klej w sztyfcie. Ile gram ma zawierać klej w sztyfcie? 35 gr. 

 

Pozycja 80 – klips archiwizacyjny. Ile klipsów ma zawierać opakowanie? Op.=100 

szt. 

 

Pozycja 87 – kołonotatnik A4/50k. Czy Zamawiający dopuszcza kołonotatnik o 

większej ilości kartek, np.: A4/80k.TAK może być więcej kartek np.96 

 

Pozycja 92 – koperta bąbelkowa B3. Jaką kopertę Zamawiający ma na myśli. 
Koperty z zabezpieczeniem powietrznym określane są A/11, B/12, C/13 itd. Proszę 
o określenie zbliżonego rozmiaru bądź posłużeniem się konkretnym oznakowaniem 

odpowiadającym kopertom powietrznym. Rozmiar kopert  K-19 

 

Pozycja 112 – koszulka na dokumenty i CD. Czy Zamawiającemu chodzi o 

koszulki, które będą na dokumenty z dodatkową kieszenią na CD, czy mają to być 
koszulki w formacie A4 tylko na CD, jeżeli tak to czy ma mieścić 2 płyty czy 3 

płyty. Proszę o doprecyzowanie tej pozycji .Chodzi nam dokładnie  tak jak 

opisaliśmy o KOSZULKĘ NA DOKUMENTY i CD, 

są dostępne np. f-my LEITZ.( 1 op=5 szt.) 

 

Pozycja 114 – koszulka na dokumenty z klapką zapinaną na rzep. Koszulki te 

pakowane są po 3szt. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. 1 op=3 szt. 

 

Pozycja 116 – koszulka A3 krystaliczna, opakowanie 100szt. Żaden producent nie 

produkuje koszulki krystalicznej w formacie A3. W formacie A3 występują tylko 

koszulki groszkowe i największa jednostka opakowaniowa to 25szt. Proszę o 

zmianę zapisu w SIWZ. Zmiana na groszkowe 1 op=25 szt. 

 

Pozycja 131 – magnesy 22mm, opakowanie 6szt. Magnesy 22mm pakowane są po 

12szt lub mogą być w rozmiarze 24mm pakowane po 10szt. Proszę o zmianę zapisu 

w SIWZ. Zmiana na 22 mm  1op=12szt. 

 

Pozycja 135- marker sucho ścieralny grubość końcówki 4mm długość linii 1200m. 

Producenci markerów sucho ścieralnych określają grubość linii pisania od 1-3, a nie 

określają grubości końcówki, ponadto czy Zamawiający dopuszcza markery o 

dłuższej linii pisania. Są producenci(np. BIC, SHARPIE) określający grubość 
końcówki . 

Dopuszcza się markery o dłuższej linii pisania gr. linii 2,2mm. 

 

Pozycja 141- metalowe pudełko magnetyczne na spinacze. Pudełka na spinacze 

wykonane są z plastiku na wierzchniej części znajduje się magnes przyczepiający 

spinacze. Proszę o usunięcie zapisu metalowe, bo takie pudełko nie istnieje. Usuwa 

się zapis ”metalowe”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 142 – nabój atramentowy do pióra Parker. Czy ma to być nabój krótki czy 

długi?  Jest to istotna informacja, bez której nie jest możliwa właściwa wycena. 

Nabój atramentowy 

Quink Parker Sym.prod.NAK009  

 

Pozycja 143 – notatnik format A6 w kratkę 60k. Czy Zamawiający dopuszcza 

notatnik o większej ilości kartek? Może być więcej kartek np.80 

 

Pozycja 150 – okładki do bindowania- karton skóropodobny delta 270g. Okładki 

skóropodobne do bindowania produkowane są z kartonu 250g. Proszę o zmianę 
zapisu w SIWZ. Zmiana na 250g 

 

Pozycje 157-158 papier biały format A3 i A4 białość CIE 146(+/-3). Certyfikat 

niepylności, nie może to być klasa C. Z przedstawionych parametrów przez 

Zamawiającego ewidentnie wynika, iż ma być zaoferowany papier w klasie C. 

Jeżeli zamawiający życzy sobie papier w wyższej klasie to białość wynosi 161(+/-) 

w klasie B. Proszę o zmianę tego zapisu w SIWZ. 

Poz.157 zmiana  zapisu na :Papier biały do wydruków czarno-białych ,kolorowych 

i kopiowania, klasa B, białość CE 161(+/-),gramatura 80G/M2, format A4. 

Poz.158 zmiana zapisu na : Papier biały do wydruków czarno-białych, kolorowych 

i kopiowania, klasa B , białość CE 161(+/-), gramatura 80 g/m2 , format A3.  

 

Pozycja 168 – papier ksero białość CIE 160 220g 250ark. Papiery w wyższej 

gramaturze dostępne są w białości powyżej 160CIE np.168CIE. Proszę o zmianę 
białości na min.160CIE. 

Zmiana na; białość  CIE 168 

 

Pozycja 169 – papier pakowy szary w arkuszach 92x126cm. Papier pakowy w 

podanym przez Zamawiającego wymiarze nie występuje. Najbardziej zbliżony 

wymiar to 105x126cm. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. Zmiana na 105x126 

 

Pozycja 170 papier podaniowy A4 20 arkuszy gramatura  60. Papier podaniowy 

występuje w opakowaniu 200 arkuszy bądź w ryzach po 500ark. Proszę o zmianę 
zapisu w SIWZ. Zmiana na op.=200 arkuszy 

 

Pozycja 177 – pióro kulkowe pilot BX-V5-HI-Tecpoint 0,5mm. Pióro kulkowe 

pilot ma grubość linii pisania 0,3mm. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. Zmiana na 

linie pisania 0,3mm 

 

Pozycja 244 – wkład do wizytownika, koszulki do wizytownika A5 w/w 

opakowanie 10szt. Proszę o wskazanie do którego wizytownika mają pasować te 

koszulki. W pozycji 242 jest wizytownik na 96 koszulek trwale przymocowanych 

do grzbietu. Nie ma wizyto wnika, który pasowałby do wymaganych koszulek 

przez Zamawiającego.  poz.242 zmiana na; Wizytownik na 200 wizytówek Biurfol 

WI-25, a poz.244 na; wkłady do wizytownika  WW-04  1 op.=10 szt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 251 zakładki indeksujące papierowe 20x50 4 kolory po 50szt. W opisie 

przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga zakładek papierowych o równych 

wymiarach 20x50 w czterech kolorach, jednak w jednostce miary wskazuje na 

komplet 4 zakładek + strzałki. Nie ma takich zakładek na rynku. Proszę o 

doprecyzowanie, których zakładek oczekuje do wyceny Zamawiający. 

Samoprzylepne karteczki indeksujące 4 kolory w zestawie (4x50kart) 

Np. Donau symb.7576001PL-99 

 

Pozycja 266 – zszywki 24/13. Nie występują na rynku zszywki o wskazanych 

parametrach, mogą być jedynie 23/13. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. Zmiana na  

23/13 

 

Pozycja 174 – pilot G-Tec-c4 0,4mm. Pióro żelowe Pilot G-Tec ma grubość linii 

pisania 0,20mm, a nie 0,4mm jak pisze Zamawiający. Czy w takiej sytuacji 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pióra żelowego o grubości linii pisania 

0,3mm. Grubość ta mieści się pomiędzy oficjalnymi (Pilot), a wymaganymi 

parametrami przez Zamawiającego. Dopuszcza się pióro żelowe o gr. linii pisania 

0,3mm. 

 

Pozycja 190 – przekładki A4 kolorowe 10 kartek wyposażone w kartę opisową. 
Zmawiający wymaga zaoferowania przekładek A4 10 kartek, a w jednostce miary 

podaje op.25szt. Czy Zamawiającemu chodzi o 25kpl. przekładek w których jest 10 

kolorowych kart. Zmiana na; 1 op=10 szt.  ilość pozostaje 30 op. 

 

Pozycja 196 - ręczniki papierowe op 2szt. Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki 

papierowe o wymiarze jednego odcinka 21x23, pozostałe parametry bez zmian. 

NIE, dopuszcza się 22x23 

 

Poz.4 – proszę o określenie wysokości wymaganego bloczka; kolorystyka 

akwarelowa i cukierkowa jest charakterystyczna dla bloczków marki 3M, ale nie 

występują w ofercie tej firmy bloczki nieklejone – czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie kolorowych bloczków i zrezygnuje z wymogu kolorystyki 

akwarelowej i cukierkowej? Kostka kolor nieklejona wym.84x84 Człuchów 

 

Poz.8 – bloczek o wymaganych wymiarach występuje tylko w kolorze żółtym – 

proszę o usuniecie zapisu „różne kolory”; kolor żółty 

 

Poz.14 – nie występuje na rynku bloki o gramaturze 90g/m². Firma Bartorex, która 

miała je w swojej ofercie obecnie produkuje bloki o gramaturze 70g/m² - proszę o 

zmianę opisu. Zmiana na 70g 

 

Poz.22 – deska z klipem i okładką oraz z kieszenią wielkości ok.2/3 deski (pozwala 

na swobodne umieszczenie w niej płyty CD) wykonana jest z wysokiej jakości PP o 

perłowym połysku – czy o taką chodzi Zamawiającemu? TAK 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Poz. 25 – długopis Super Grip BPGP-10R posiada linię pisania 900m i grubość 
linii pisania 0,27mm. Nie ma na rynku długopisu olejowego spełniającego 

wymagania podane w opisie – proszę o dopuszczenie zaoferowania długopisu 

żelowego lub o zmianę parametrów na zgodne ze specyfikacją długopisu Super 

Grip- pozycja do usunięcia 

 

Poz.29 – nie występuje na rynku długopis z metalową końcówką i mechanizmem 

chowania wkładu – proszę o dopuszczenie zaoferowania długopisu z końcówką 
stylizowaną na metal lub podanie przykładowego modelu długopisu spełniającego 

wymagania Zamawiającego. Długopis z koncówką stylizowaną na metal. 

 

Poz. 42 – żaden z dziurkaczy Eagle dziurkujący 30 kartek nie posiada dziurek o tak 

małej średnicy – już przy 25 kartkach średnica otworu wynosi 6mm. Proszę o 

zmianę opisu ponieważ nie występuje na rynku produkt spełniający wymagania 

Zamawiającego. średnica otworu 5,5mm- 6mm 

 

Poz.46 – etykiety o podanym wymiarze nie są dostępne – czy Zamawiający 

dopuści zaoferowanie etykiet 38,1x21,2mm? TAK zmiana na wymiar 38,1x21,2 

 

Poz.47 – proszę o zmianę opisu (rozmiaru) lub podanie przykładowego produktu 

spełniającego wymagania Zamawiającego, wg naszej wiedzy nie ma na rynku 

etykiet w rozmiarze 50x95.Zmiana na wymiar 50x85 

 

Poz.53- Zamawiający wymaga foli do drukarek laserowych, jednocześnie podając 

symbol 3M CG3460 jako folię wzorcową – jest to fola do zadruku atramentowego. 

Proszę o doprecyzowanie do jaki kiego zadruku ostatecznie należy zaoferować 
folię. Wykreślono symbol 3M CG3460 i zostawia się zapis Folia A4 do drukarek 

laserowych 

 

Poz.64 – nie występują na rynku grzbiety do bindowania o średnicy 3mm – 

najmniejsza średnica to 4,5mm – proszę o zmianę opisu. Zmian na śr. 4,5mm 

 

Poz.69 – grzbiety wsuwane o pojemności 80 kartek występują w wersji 

przezroczystej lub kolorze białym i czarnym oraz pakowane SA po 25 sztuk.– 

proszę o zmianę opisu. Zmiana na kolor czarny i jednostkę miary 1 op.=25 szt. 

 

Poz. 77 – w pozycji 81 znajdują się klipy, czy w związku z tym Zamawiającemu 

chodzi o wkład do korektora z pozycji 109?Poprawić w treści wykreślić poz.81 

wpisac poz.109 

 

Poz.79 –proszę o określenie minimalnej gramatury kleju.  Dopisano gr.35 

 

Poz.80 – ile klipsów ma zawierać wymagane opakowanie?1 op.= 100szt. 

 

Poz.92 – nie występuje na rynku koperta bąbelkowa w rozmiarze B3 

(353x500mm). Największa koperta bąbelkowa ma wymiar zewnętrzny 

345x470mm – proszę o zmianę opisu. Dopisuje się symbol K-19 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Poz.97 i 98 – jakie parametry ma na myśli Zamawiający pisząc „prestige”? W tej 

chwili parametry nie są określone, więc równoważną będzie każda koperta w 

podanym przez Zamawiającego formacie.poz.97 zmiana opis na Koperta C5 biała 

samoklejąca wym.162x229 b/okienka gr.100 oraz poz.98 zmiana na; Koperta C6, 

wym 114x162 samoklejąca gr.90-100 

 

Poz.101 – rozmiary kopert nie są ujmowane w kategorii „A”, czy Zamawiający ma 

na myśli kopertę do której swobodnie można spakować format A3? Zmiana opis na 

koperta szara z rozszerzanymi bokami i spodem do, ktorej można zmieścic 

swobodnie spakować format A3. 

 

 

Poz.111 – ze względu na różne modele wizytowników, a co za tym idzie koszulek 

– proszę o wskazanie do jakiego wizytownika mają pasować koszulki. Zmiana na:      

Koszulki format A4 na wizytówki (wpinane do segregatora A4) 

 

Poz.116 – w opakowaniach po 100 sztuk występują koszulki groszkowe, pionowe. 

Określenie „otwierane z góry” nie precyzuje parametrów koszulek, proszę określić 
czy mają być poziome czy pionowe. Koszulka pionowa groszkowa 1 op=25 szt 

 

Poz. 125 – listwy w rozmiarze 12mm występują u jednego producenta (Leitz), 

dostępne są jedynie w kolorze czarnym oraz pakowane po 25 sztuk – proszę o 

zmianę opisu .Zmiana na kolor czarne 1 op=25 szt 

 

Poz.129 – ile magnesów ma zawierać wymagany komplet? 1kpl=10szt.magnesów 

 

Poz.136 – czy Zamawiający pisząc marker fluorescencyjny ma na myśli 
zakreślacz? Tak zakreślacz 

 

Poz.142 – czy należy wycenić pojedynczy nabój (sprzedawane są w 

opakowaniach) czy może Zamawiający ma na myśli wkład kulkowy do pióra? 

Nabój atramentowy Quink Parker, cena za 1 op=5 szt. 

 

Poz.146 – nie występują na rynku nożyczki o długości ostrza 21cm – rozmiar 

nożyczek podawany jest od czubka ostrzy do najdalej wysuniętej części uchwytu – 

czy Zamawiający ma na myśli nożyczki w rozmiarze 21cm? Nożyczki  biurowe 21 

cm, firmy LACO. 

 

Poz.149 – szafir to kamień, proszę o określenie koloru z palety barw lub wskazanie 

konkretnego produktu (producent, model), aby rozwiać wątpliwości o jaki kolor 

chodzi Zamawiającemu. Okładka do dyplomu kolor granatowy WARTA 

Sym.prod.1824-339-069  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dotyczy części 2 – tonery 

 

Poz. 20. CANON CLI 52BK  

Symbol tuszu jest za krótki: może to być CLI-521 lub CLI-526 lub CL52. 

Proszę o doprecyzowanie. 

 

prawidłowe oznaczenie  CANON CLI 521BK 

 

Poz. 60. HP 364XL PHOTOSMART CB321EE czarny  

Tusz czarny HP o symbolu 364XL ma symbol CN684EE, nie jak podano w SIWZ: 

CB321EE. 

Proszę o weryfikację. 

prawidłowe oznaczenie Tusz czarny HP 364XL  CN684EE 

 

Ponadto zamawiający usuwa pozycje: 30, 63, 134, 135, 136 

 


