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Do wszystkich uczestników postępowania uczestniczących w przetargu na dostawę 
papieru, materiałów piśmiennych, tonerów ,tuszy wkładów drukujących, głowic do 

maszyn drukujących oraz materiałów biurowych róŜnych dla Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 
 W dniu 26-11-2009 wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące postępowania 
 przetargowego. PoniŜej udzielamy na nie odpowiedzi/ 
 
Pytania oferenta I. 
 

1. Czy w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający umieszczając normy 
ISO/IEC 19752 dla papie nie powinien warunku tego odnieść do materiałów 
eksploatacyjnych. 

 Odpowiedź: Numer ISO/IEC dotyczy materiałów eksploatacyjnych 
 
2. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu ze Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wymogu dotyczącego złoŜenia wraz z ofertą zaświadczenia producenta 
urządzenia dopuszczającego stosowanie produktów równowaŜnych, gdyŜ taki zapis 
stoi w sprzeczności z ustawą o zamówieniach publicznych, oraz ustawą o zachowaniu 
uczciwej konkurencji. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ. Pytający nie wskazał który przepis 
 Ustawy miałby naruszyć Zamawiający. 
 
Pytania oferenta II 
 
1. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie nowych tonerów i tuszy do sprzętu 

komputerowego oraz kserokopiarek, ale wyprodukowane i firmowane inną marką niŜ 
marka sprzętu w którym mają mieć zastosowanie? 

      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na powyŜsze. 
 
2. Tabela C, materiały biurowe roŜne, poz16,17-koszulki krystaliczne. 
 Informujemy Ŝe na rynku znajdują się koszulki krystaliczne charakteryzujące się niską 
 jakością i wykonane z folii o grubości poniŜej40mic. Produkt dobrej jakości to 
 koszulki krystaliczne, których grubość folii wynosi około 120 mic. Proszę o podanie 
 minimalnej grubości folii koszulek krystalicznych, które mają być zaoferowane?. 
 Odpowiedź. Zamawiający określa grubość folii na min. 120 mic. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego papieru niŜ Pollux, jeŜeli 
 wykonawca przedstawi specyfikację dowodzącą takich samych lub lepszych 
 parametrów papieru?. 
     Odpowiedź: SIWZ dopuszcza równowaŜny papier o jakości nie gorszej niŜ Pollux. 
 
4 Papier ksero A3 białość ***. Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie papieru o 

białości 146 CIE na opakowaniu którego nie znajdują się gwiazdki?. 
      Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza papieru którego białość nie jest oznaczona 
 gwiazdkami. 

 


