
  

Warszawa, 10 sierpnia 2021 r. 

 

 

Do Wykonawców 

KPP III.2611.1.2021 

 

 

dotyczy:  Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu 

Najwyższego 

 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Pzp.”, udostępnia treść zapytań 

złożonych do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) i wyjaśnia jak następuje: 

 

 

Pytanie 1: 

Poz. 45 – grzbiety 4,5 mm są wycofane z produkcji. Dostępne na rynku są grzbiety 5 mm. Prosimy 

o zmianę opisu na rozmiar dostępny na rynku. 

Odpowiedź: 

Sąd Najwyższy dopuszcza Grzbiet do bindowania - rozmiar: 5 mm, PCV, różne kolory. (opak.= 100 

szt.). 

 

Pytanie 2: 

Poz. 106 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o długości 21 cm, takie są dostępne na rynku. Żaden 

z naszych dostawców nie posiada nożyczek całych metalowych o długości 20 cm. 

Odpowiedź: 

Sąd Najwyższy dopuszcza nożyczki metalowe o długości 21 cm. 

 

Pytanie 3: 

Poz. 116 Ostrze wymienne do noża - łamane, nie pękające podczas pracy, pasujące do noża z 

poz. 122 (opak.= 10 szt.) W pozycji 122 jest papier ksero. Prosimy o zmianę opisu. 

Odpowiedź: 

OPZ w poz. 116  

jest:  Ostrze wymienne do noża - łamane, nie pękające podczas pracy, pasujące do noża z poz. 

122 (opak.= 10 szt.). 

zastępuje się: Ostrze wymienne do noża - łamane, nie pękające podczas pracy, pasujące do noża 

z poz. 108 (opak.= 10 szt.). 

 

Pytanie 4: 

Poz. 167 Taśma do metkownicy - taśma jednorzędowa, biała, z mocnym klejem, min. 700 metek 

na rolce. W kolumnie 4 podano 320 sztuk. Czy chodzi o 320 rolek po 700 szt. metek? 

Odpowiedź: 

W poz. 167 w kolumnie 4 określono liczbę 320 szt. rolek po 700 szt. metek na rolce. 

 

Pytanie 5: 

Poz. 176 Teczka kopertowa A5 - wykonana z polipropylenu, z kieszenią zapinaną na napę. 

Prosimy o sprecyzowanie opisu. Co oznacza  opis: " z kieszenią zapinaną na napę? Czy teczka ma 

mieć jakąś dodatkową kieszeń? Sama teczka na napę jest już kieszenią. Nie ma na rynku  teczek 



  

A5 z dodatkową kieszenią. Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia: Teczka kopertowa 

A5 - wykonana z polipropylenu,  zapinana na napę. 

Odpowiedź: 

W poz. 176 Zamawiający miał na myśli sposób zapinania teczki. Zamawiający zgadza się na 

zmianę OPZ. 

Jest: Teczka kopertowa A5 - wykonana z polipropylenu, z kieszenią zapinaną na napę. 

zastępuje się: Teczka kopertowa A5 - wykonana z polipropylenu,  zapinana na napę. 

 

Pytanie 6: 

Poz. 188 Torebki strunowe 200 x 150 mm - z zamknięciem strunowym, (opak.= 100 szt.). Na 

rynku są dostępne jedynie torebki strunowe o wymiarze 150 szerokość x200 długość. Ale taka 

jest już w pozycji 187.  

Czy należy wycenić takie same torebki strunowe w obu pozycjach? Czy jednak chodzi o inny 

wymiar? 

Odpowiedź: 

W poz. 188 zmienia się OPZ 

Jest: Torebki strunowe 200 x 150 mm - z zamknięciem strunowym, (opak.= 100 szt.) 

Zastępuje się: Torebki strunowe 250 x 350 mm - z zamknięciem strunowym, (opak.= 100 szt.). 

 

Pytanie 7: 

W kolumnie 3 Zamawiający wymaga podania: „Nazwa asortymentu proponowanego przez 

Wykonawcę”.  

Prosimy o sprecyzowanie jakie informacje mają się znaleźć w tej kolumnie? Czy nazwa 

asortymentu to dla Zamawiającego np.: „Blok biurowy  A5 - 100 kartek w kratkę” lub „Długopis na 

wkład wielkopojemnościowy”? 

To są niewątpliwie nazwy asortymentu. 

Czy Zamawiający wymaga innych informacji np. podania producenta i symbolu oferowanego 

produktu aby móc zidentyfikować zaoferowane artykuły? 

Odpowiedź: 

W kolumnie 3 Zamawiający wymaga podania producenta i symbolu oferowanego produkt. 

 

Pytanie 8: 

Poz. 16  Czy długopis o linii pisania 0,27-0,33 mm będzie spełniał opis przedmiotu zamówienia 

skoro Zamawiający wymaga linii pisania około 0,2-0,3mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza linie pisania 0,2-0-33 mm. 

 

Pytanie 9: 

Poz. 125 Papier pakowy gładki - wymiary: 105 x 126 cm, gramatura 70 g/m2. ROLOWANY po 100 

arkuszy.  

O tych parametrach, dostępne są na rynku jedynie papiery Natron - prążkowane.  

Jeśli chodzi o papiery gładkie występują w rozmiarze 100x130 cm i gramaturze 80g.  

Prosimy o zmianę opisu na jeden z dostępnych na rynku papierów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza papier pakowy prążkowy - wymiary: 105 x 126 cm, gramatura  

70 g/m2. ROLOWANY po 100 arkuszy. 
 

 

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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