
Świdnik, dn.18.12.2013r. 

 

Dot. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące 

pytania: 

Pytanie 1 

Czy w pozycji 52 należy wycenić zakładki foliowe 4x40 (zakładki 4x50 kartek są tylko 

papierowe)? 

Odpowiedz 1 

Tak. Jednocześnie pkt. 52 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 

zakładki indeksujące foliowe (4x40) samoprzylepne, foliowe zakładki indeksujące, część przezroczysta nie 

zasłania tekstu, możliwość pisania 

 

Pytanie 2 

Czy w pozycjach 85 i 86 można wycenić segregatory o szerokości grzbietu 42 mm 

obustronnie oklejane folią (segregatory opisane w w/w pozycjach przez Zamawiającego 

zostały wycofane z oferty Esselte)? 

Odpowiedz 2 

Tak. Jednocześnie pkt. 85 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 

85a segregator 2-ringowy ESSELTE EKO 

A4/min 35mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 

materiałów, dźwignia mechanizmu z ergonomicznym 

dociskiem, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, 

wykonany z tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm 

pokrytego polipropylenem/poliolefiną o strukturze 

płótna, bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka 

papierowa, szerokość grzbietu min 35 różne kolory 

25 

 

85b segregator 2-ringowy ESSELTE EKO 

A4/min 45mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 

materiałów, dźwignia mechanizmu z ergonomicznym 

dociskiem, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, 

wykonany z tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm 

pokrytego polipropylenem/poliolefiną o strukturze 

płótna, bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka 

papierowa, szerokość grzbietu min 45  różne kolory 

25 

 

 

 



pkt. 86 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 

86a segregator 4-ringowy ESSELTE EKO 

A4/min 35mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 

materiałów, dźwignia mechanizmu z ergonomicznym 

dociskiem, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, 

wykonany z tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm 

pokrytego polipropylenem/poliolefiną o strukturze 

płótna, bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka 

papierowa, szerokość grzbietu min 35 różne kolory 

25 

 

86b segregator 4-ringowy ESSELTE EKO 

A4/min 45mm 

segregator A4 wykonany z wysokiej jakości 

materiałów, dźwignia mechanizmu z ergonomicznym 

dociskiem, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, 

wykonany z tektury/kartonu o grubości min. 2,1mm 

pokrytego polipropylenem/poliolefiną o strukturze 

płótna, bez wzmocnienia krawędzi, wewnątrz wyklejka 

papierowa, szerokość grzbietu min 45  różne kolory 

25 

 

Pytanie 3 

Czy w pozycji 120 można wycenić teczkę harmonijkową z jedną gumką na środku (teczki 

wyposażone w narożne gumki zostały wycofane z runku)? 

Odpowiedź 3 

Tak. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający mógłby określić jaki model kalkulatora należy wycenić w pozycji 181  

(5 lat gwarancji daje tylko Firma VECTOR ale w ofercie tego producenta nie ma kalkulatora 

z konwersją walut. Tego typu funkcję posiadają marki Casio i Citizen, ale nie udzielają oni 5 

letniej gwarancji)?    

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie określa konkretnego modelu kalkulatora.  Z opisu zostaje wykreślony 

wymóg zapisu walutowego, a pkt. 181 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 

kalkulator 12-pozycyjny wyświetlacz LCD, plastikowe klawisz, pierwiastek 

kwadratowy, procenty, klawisz cofania, znak +/-, zaokraglanie liczb, 

pierwiastkowanie, zaokrąglanie w górę i w dół, przybliżanie do 

4,2,1,0 miejsc po przecinku, znacznik części tysięcznej,klawisz 

podwójnego zera, minimum 2 lata gwarancji, wymiary: 

min.106x150x35mm 

 

 

 

 



Pytanie 5 

poz.7 koperta DL (50 szt. w op), natomiast w opisie jest opakowanie min.1000szt., wycenić 

20 opakowań kopert po 50 szt. czy po 1000 szt.? 

Odpowiedź 5 

Proszę wycenić koperty DL ( 50 szt. w op). 

Pytanie 6 

poz.12 koperta C4/B5 wycenić koperty w obu formatach? 

Odpowiedź 6 

Proszę wycenić kopertę o wymiarach C4 i B5.  

pkt. 12 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 

12a koperty z rozszerzanymi 

bokami i dnem 

koperta biała C4, samoklejąca z paskiem, (op.min.25 szt.) 10 op 

 

12b 

 

koperty z 

rozszerzanymi bokami 

i dnem 

koperta biała B5, samoklejąca z paskiem, (op.min.25 szt.) 10 op 

 

Pytanie 7 

poz.26 cienkopisy Stabilo, zestaw- z ilu kolorów ma składać się zestaw? 

Odpowiedź 7 

Proszę wycenić zestaw składający się z 6 kolorów. 

Pytanie 8 

poz.46,47 skoroszyty, wycenić opakowanie 20 szt. czy 10 szt.? 

odpowiedź 8 

Proszę wycenić opakowanie po 20 szt. 

Pytanie 9 

poz.53,54 bloczki samoprzylepne, zamienione opisy? 

Odpowiedź 9  

53 i 54 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 



53 bloczki samoprzylepne żółte 

76mm x76 mm, 1 x 100 kartek 

Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/- 

5%) 76 mm, x 76 mm (op. - bloczek minimum100 

kartek) 

100 

54 bloczki samoprzylepne żółte 

51mm x38 mm, 3 x 100 kartek 

Karteczki samoprzylepne, kolor żółty, wymiary: (+/- 

5%) 57 mm, x 38 mm (op. - bloczek minimum100 

kartek) 

100 

 

Pytanie 10 

poz.58,59,60 dziurkacze, w którym wierszu jest poprawny opis? 

Odpowiedź 10 

58 dziurkacz do 45 kartek 

metalowy  

dziurkuje jednorazowo do 45 kartek, wykonany z 

wytrzymałego materiału, z plastikowymi elementami, 

ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowa, plastikowa 

podstawka nie rysująca mebli, przezroczysty pojemnik 

na ścinki, precyzyjny ogranicznik formatu A4,A5,A6, 

folio, 8x8, US Letter 

5 

59 dziurkacz do 20 kartek 

metalowy  

dziurkuje jednorazowo do 20 kartek, wykonany z 

wytrzymałego materiału, z plastikowymi elementami, 

ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowa, plastikowa 

podstawka nie rysująca mebli, przezroczysty pojemnik 

na ścinki, precyzyjny ogranicznik formatu A4,A5,A6, 

folio, 8x8, US Letter 

5 

60 dziurkacz do 25 kartek 

metalowy  

dziurkuje jednorazowo do 25 kartek, wykonany z 

wytrzymałego materiału, z plastikowymi elementami, 

ergonomiczny uchwyt, antypoślizgowa,plastikowa 

podstawka nie wysująca mebli, przezroczysty 

pojemnik na ścinki,precyzyjny ogranicznik formatu 

A4,A5,A6, folio, 8x8, US Letter 

5 

 

Pytanie 11 

poz.85,86,87 segregatory, niestety nie ma możliwości wyprodukowania segregatorów A4/35 

oraz A4/25 z mechanizmem dzwigniowym, czy chodzi o segregatory na ringi bez 

mechanizmu? 

Odpowiedź 11 

Patrz odp.do pytania 2. 

Pytanie12 

poz.94,95,96 klipy archiwizacyjne, zamienione opisy? 

Odpowiedź 12 

94,95 i 96 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 

94 klip archiwizacyjny 32 mm 

(12/op) 

Klipy do papieru (+/- 5%) 32mm (op.min. 12 szt.) 15 

95 klip archiwizacyjny 51 mm Klipy do papieru (+/- 5%) 51mm (op.min. 12 szt.) 15 



(12/op) 

96 klip archiwizacyjny 25 mm 

(12/op) 

Klipy do papieru (+/- 5%) 25mm (op.min. 12 szt.) 15 

 

Pytanie 13 

poz.106 bloki do flipchartów, podane dwa różne wymiary, który wymiar wycenić? 

Odpowiedź 13 

Poprawnym rozmiarem jest 650x1000 mm. 

Pytanie 14 

poz.121,122 teczki z przegrodami, w którym wierszu jest poprawny opis? 

Odpowiedź 14 

121 i 122 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 

121 teczka harmonijkowa A4 12 

przegródek 

teczka harmonijkowa A4 12 przegródek, z gumką A4 

wykonana z przezroczystego elastycznego i 

odpornego na pęknięcia PP. Teczka wyposażona jest 

w dwie narożne, okrągłe gumki, które 

zabezpieczające zawartość przed wysunięciem. 

Posiada 12 przegródek oraz fiszek indeksujących, 

kolorowe kartoniki opisowe w zestawie. Elegancka 

klapa zamykająca. 

10 

122 teczka harmonijkowa z rączką 

A4 24 przegródki 

teczka harmonijkowa A4 24 przegródek, z rączką  A4 

wykonana z przezroczystego elastycznego i 

odpornego na pęknięcia PP. Teczka wyposażona jest 

w dwie narożne, okrągłe gumki, które 

zabezpieczające zawartość przed wysunięciem. 

Posiada 24 przegródki oraz fiszek indeksujących, 

kolorowe kartoniki opisowe w zestawie. Elegancka 

klapa zamykająca. 

10 

 

Pytanie 15 

poz.129-136 grzbiety do bindowania, w którym wierszu jest poprawny opis? 

Odpowiedź 15 

Pkt. 129-136 załącznika 1 i 4A otrzymuje następujące brzmienie: 

129 grzbiety do bindownic  8 mm 

granatowe (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, 

średnica grzbietu 8 mm (op. min. 50 szt.),wykonany 

z tworzywa sztucznego 

1 op 

130 grzbiety do bindownic  10 

mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, 

średnica grzbietu 10 mm (op. min. 50 szt.),wykonany 

z tworzywa sztucznego 

1 op 



131 grzbiety do bindownic  12 

mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, 

średnica grzbietu 12 mm (op. min. 50 szt.),wykonany 

z tworzywa sztucznego 

1 op 

132 grzbiety do bindownic  14 

mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, 

średnica grzbietu 14 mm (op. min. 50 szt.),wykonany 

z tworzywa sztucznego 

1 op 

133 grzbiety do bindownic  16 

mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, 

średnica grzbietu 16 mm (op. min. 50 szt.),wykonany 

z tworzywa sztucznego 

1 op 

134 grzbiety do bindownic  18 

mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, 

średnica grzbietu 18 mm (op. min. 50 szt.),wykonany 

z tworzywa sztucznego 

1 op 

135 grzbiety do bindownic  20 

mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, 

średnica grzbietu 20 mm (op. min. 50 szt.),wykonany 

z tworzywa sztucznego 

1 op 

136 grzbiety do bindownic  22 

mm niebieskie (50 szt) 

Grzbiet do bindowania dokumentów formatu A4, 

średnica grzbietu 22 mm,(op. min. 50 szt.),wykonany 

z tworzywa sztucznego 

1 op 

 

Ponadto, zamawiający zamieszcza aktualną wersję załącznika nr 1,4a i 8. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


