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ZP.232.12.2018 

Wszyscy zainteresowani 

Wyjaśnienia 

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do 

drukarek i kserokopiarek, drobnego sprzętu naprawczego 

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia: 

 dot. Zad. 1- materiały biurowe 

Poz. 101 
Segregator A-4, szerokość grzbietu 35 mm, 2 ringi 25 mm, samoprzylepna etykieta na 

grzbiecie 

  

Na rynku nie występują segregatory zgodne z opisanymi powyżej parametrami.  

Dostępne, najbardziej zbliżone do opisanych segregatorów występują : 

a.) Segregator A-4, szerokość grzbietu 42 mm, 2 ringi 25 mm, przyklejana etykieta na 

grzbiecie 

b.) Segregator A-4, szerokość grzbietu 40 mm, 2 ringi 25 mm, wymienna etykieta na 

grzbiecie 

 Proszę o poprawę opisu, ponieważ nie da się wycenić żadnych segregatorów, zgodnych z 

aktualnym opisem.    

Odp.: Zamawiający dopuszcza segregator o szerokości grzbietu 40mm, 2 ringi 25 mm, 

wymienna etykieta na grzbiecie.  

 

Poz. 117 
Taśma malarska żółta, papierowa 19 mm x 36 mm 

  

Nie istnieje taśma malarska żółta, papierowa o długości 36 mm.  Taśmy te, sprzedaje się na 

metry. 

Najbardziej popularne długości to : 

a.) 25 m 

b.) 40 m 

 Którą taśmę malarską należy wycenić ? 

Proszę o poprawę opisu, ponieważ nie da się wycenić żadnej taśmy, zgodnej z aktualnym 

opisem.    

 Odp.: Zamawiający dopuszcza taśmę o długości 40m z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości (tj. 90 szt.).  

Poz. 127 
Zeszyt A4 w kratkę 100 kartek/ w twardej laminowanej oprawie 

  

Nie występują zeszyty A4 w kratkę 100 kartek/ w twardej laminowanej oprawie. 

Takie zeszyty są dostępne, ale z ilością 96 kartek.  



Proszę o poprawę opisu.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza zeszyt 96 kartkowy 

  

Poz. 133 
Zeszyt 100 kartkowy w kratkę w miękkiej oprawie 

 Nie występują zeszyty 100 kartkowe w kratkę w miekkiej oprawie. 

Takie zeszyty są dostępne, ale z ilością 96 kartek.  

Proszę o poprawę opisu.  

 Odp.: Zamawiający dopuszcza zeszyt 96 kartkowy 

 

Poz. 134 
Zeszyt 100 kartkowy w kratkę w twardej oprawie 

 Nie występują zeszyty 100 kartkowe w kratkę w twardej oprawie. 

Takie zeszyty są dostępne, ale z ilością 96 kartek.  

Proszę o poprawę opisu.  

  

 Odp.: Zamawiający dopuszcza zeszyt 96 kartkowy 
 

Zamawiający 


