Oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-31/11

Katowice, 09.01.2012 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)

- do wszystkich wykonawców
Muzeum Śląskie, jako Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” działając na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na nadesłane pytania:

Pytanie Nr 1: Dotyczy poz. 8 – Dziennik – książka korespondencyjna w oprawie introlig.200 str.
Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowanie książki korespondencyjnej zawierającej 196kart.
Odpowiedź: W pozycji 8 Opisu przedmiotu zamówienia znajduje się informacja o długopisie a nie
dzienniku – „Długopis z wymiennym wkładem, kolor czarny lub niebieski, z cienką końcówką 0,7 mm,
ze skuwką, średnia długość linii pisania min.3000 m”, jeżeli firma dokonała pomyłki w nr pozycji,
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaoferowania dziennika - książki korespondencyjnej,
zawierającej 196 kartek, o której mowa w poz. 20. Zamawiający nie wprowadzi w tym zakresie zmiany
do treści SIWZ.
Pytanie Nr 2: Dotyczy poz. 32 – Folia do drukarek atramentowych A4, niebrudząca, szybkoschnąca,
zapobiegająca tworzeniu się smug, ze specjalnym pokryciem zapewniającym idealne odzwierciedlenie
kolorów i wyraźny tekst, grubość 10 mic. Na rynku polskim nie występuje taka folia o grubości 10 mic,
proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania folii o grubości 100 mic.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania folii o grubości 100 mic. Zamawiający
wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 3: Dotyczy poz. 34 – Folia do laminowania błyszcz.A3 mic.200/2x100 antystatyczna.
Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania folii o grubości 2x125 mic.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania folii o grubości 2x125 mic. Zamawiający nie
wprowadzi w tym zakresie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 4: Dotyczy poz. 46 – Gumka o rozmiarze 35x27 mm do usuwania zapisów ołówkiem ,
miękki do ołówków nie naruszające struktury papieru. Czy dopuszczają Państwo możliwość
zaoferowania gumki o wymiarach 55,5x23,5x13,5.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gumki o wymiarach: długość min.35
max. 60 mm, szerokość min.23 max.30 mm, grubość min.6 max.14 mm. Zamawiający wprowadzi
w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 5: Dotyczy poz. 85 – Koszulka krystaliczna na dokumenty A3, wykonana z folii o gr. 50
mikronów, wysokoprzeźroczysta. Na rynku polskim są dostępne koszulki w formacie A3 jedynie z folii
groszkowej o grubości 120 mic, 85 mic., proszę o możliwość zaoferowanie innych koszulek jak
i określenie również czy mają to być koszulki z możliwością wpięci do segreagatora w pionie czy
poziomie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmiany w grubości folii min.50 max.120 mic. z możliwością
wpięcia w pionie do segregatora. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści
SIWZ.

Pytanie Nr 6: Dotyczy pozycji 83 – Korektor w piórze – długopis z zatyczką, do korygowania lub
pokrywania oryginałów , kserokopii, wydruków pisma maszynowego, cienka, metalowa końcówka,
uchwyt połączony z dozownikiem, pojemność 4,0 – 7,0 ml. Proszę o dopuszczenie możliwości
zaoferowania korektora spełniającego Państwa wymagania ale o pojemności 8 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania korektora o pojemności: min. 4, max
10 ml. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 7: Dotyczy pozycji 97 – Marker lakierowy, okrągła końcówka o gr. 0,5 -2mm
(biały,czarny, srebrny) – Marker lakierowy o takich parametrach jest nieosiągalny. Proszę o
dopuszczenie markera lakierowego o grubości linii pisania 1-2mm.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podany w poz. 97 Opisu przedmiotu zamówienia „Marker
lakierowy, okrągła końcówka o gr. 0,5-2mm (biały, czarny, srebrny)” parametr grubości końcówki
markera stanowi zakres dopuszczalny przez Zamawiającego, tj. grubość końcówki mieści się
w zakresie min. 0,5 max. 2 mm. Zamawiający nie wprowadzi w tym zakresie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 8: Dotyczy pozycji 113 – Opakowanie na książki multiwell lub produkt równoważny
spełanijący następujący minimalny poziom zamówienia : wymiary : 325x250x10-57 zamykanie
samoprzylepne . Dystrybutor marki Multiwell nie posiada w swojej ofercie opakowania spełniającego
Państwa wymaganie proszę zweryfikowanie wymiarów lub zmianę na inne.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian.
Pytanie Nr 9: Dotyczy pozycji 123,124 – Proszę o podanie kolorów w języku polskim.
Odpowiedź: Dot. poz. 123 Opisu przedmiotu zamówienia „Papier ksero 120g/m2 form. A4 mix kolor:
pearl grey, steel grey, carem, caramel, salmon, lilac, lawender, jade”, Zamawiający podaje
nazewnictwo polskie: kolory pastelowe – liliowy, jasny niebieski, jasny szary, kanarkowy, kość
słoniowa, zieleń, kremowy, brąz wielbłądzi.
Dot. poz. 124 Opisu przedmiotu zamówienia “Papier ksero 160g/m2 form. A4 mix kolor: intensive
flame, intensive orange, intensive red, intensive lilac, sunflower, billard green, forest green”,
Zamawiający podaje nazewnictwo polskie: kolory intensywne – pomarańczowy, czerwony, ciemny
zielony, żółty, ciemny niebieski, ciemny pomarańczowy, zielony.
Pytanie Nr 10: Dotyczy pozycji 137 – Cienkopis wg zamieszczonego opisu występuje jedynie
w kolorze czarnym. Proszę o zmianę SIWZ lub dopuszczenie koloru czarnego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cienkopis w kolorze czarnym. Zamawiający wprowadzi w tym
zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 11: Dotyczy pozycji 138 – Ze względu na mało czytelny opis pozycji proszę o
dopuszczenie foli opisu dwustronnego z dwiema końcówkami: 4,15mm oraz 0,8mm, do opisywania
płyt CD w kolorze czarnym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poz. 138 opisu przedmiotu zamówienia, dopuszcza pisak
dwustronny do opisywania płyt CD, koloru czarnego z dwiema końcówkami: pierwsza końcówka
min.0,4 max.0,8mm, druga końcówka min.0,7 max.1,0 mm.
Pytanie Nr 12: Dotyczy pozycji 156 – Pudło kartonowe z przykrywką do wysyłki i transportu,
wzmocnione uchwyty i pole opisu, przykrywka i pudło stanowią całość , wzmocniona tektura falista ,
maks. obciążenie 30kg, maksymalna pojemność 29 litrów , kolor brązowy, wym. 470x265x230. Proszę
o dopuszczenie możliwości zaoferowania pudła o wymiarach 450x225x220 .
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian.
Pytanie Nr 13: Dotyczy pozycji 157 – Pudło składane z przykrywką 480x360x10 mm. Proszę o
podanie poprawnych wymiarów oraz dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację produktu.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 157 opisu przedmiotu zamówienia „Pudło składane z przykrywką
480x360x10mm” dokonuje korekty opisu: „Pudło składane/karton wysyłkowy z przykrywką o wym.
480x360x100mm, wykonane z tektury falistej, do samodzielnego złożenia, przykrywka połączona
z pudłem”. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 14: Dotyczy pozycji 161 – Segregator ekonomiczny format A5 szer. grzbietu 50 mm , z
mechanizmem dźwigniowym . Na rynku polskim nie występuje segregator A5 o szer. grzbietu 50 mm z
mechanizmem dźwigniowym . Z mechanizmem dźwigniowym są segregatory o szerokości 70 mm lub
o szerokości 30 mm ale z mechanizmem ringowym ,proszę o zmianę SIWZ i dopuszczenie innych
segregatorów.
Odpowiedź: Zamawiający, w pozycji 161 opisu „Segregator ekonomiczny format A5, szer. grzbietu
50mm, z mechanizmem dźwigowym” dopuszcza i wprowadza zmianę niektórych parametrów
segregatora na następujące szer. grzbietu 70 mm. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie
zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 15: Dotyczy poz 163 – Segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, itp... i grzbiecie
50mm występuje jedynie w wymiarze 318X287cm. Proszę o dopuszczenie w tej pozycji segregatora
52x318x287mm, oklejonego od wewnątrz i na zewnątrz poliolefiną.
Odpowiedź: Zamawiający, w pozycji 163 opisu „Segregatory A4 z mechanizmem dźwigowym,
wyposażony w dolną metalową listwę chroniąca krawędź, oklejony z zew. i wew. polipropylenem,
posiadający dwustronną wymienna etykietę, wym. 318x300x50 mm, mix kolorów” dopuszcza i
wprowadza zmianę niektórych parametrów segregatora na następujące wysokość 318 mm, szerokość
min.280 max 300mm, szer. grzbietu 50 mm. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie
zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 16: Dotyczy pozycji 105 – Numerator samotuszujący z wymienną tuszownica , metalowa
obudowa , uchwyt plastikowy, na pierścieniu opcje 10-ciu cyfr i puste pole, czcionka metalowa o
wysokości cyfr od 3,5 mm do 4,5 mm. Czy dopuszczają Państwo możliwość zaoferowania numeratora
o wysokości cyfr 5 mm .
Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 105 opisu „Numerator samotuszujący z wymienną tuszownicą,
metalowa obudowa, uchwyt plastikowy, na pierścieniu opcje 10-ciu cyfr i puste pole, czcionka
metalowa o wysokości cyfr od 3,5 mm do 4,5 mm” dopuszcza i wprowadza zmianę niektórych
parametrów numeratora na następujące na pierścieniu opcje 8-mu cyfr, wysokość cyfr min.3,0 max
5,0 mm. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 17: Dotyczy pozycji 103 – Nożyczki biurowe do cięcia papieru, ostrza ze stali nierdzewnej,
ergonomicznie wyprofilowane miękkie uchwyty zapewniające wygodę użytkowania , dł.25 cm. Czy
dopuszczają Państwo możliwość zaoferowania nożyczek o długości 26 cm .
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 103 opisu „Nożyczki biurowe do cięcia papieru, ostrza ze stali
nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowanie, miękkie uchwyty zapewniające wygodę użytkowania, dł.
25 cm” dopuszcza i wprowadza zmianę długości nożyczek na długość max. 26 cm. Zamawiający
wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 18: Dotyczy pozycji 53 – Kalkulator z możliwością regulacji kąta nachylenia, nabiurkowy,
z dużym wyświetlaczem , liczba cyfr na wyświetlaczu 14, pamięć pojedyńcza, zaokrąglanie wyników,
korekta ostatniej cyfry, obliczenia podatkowe, obliczanie marży przełącznik tryby wyświetlacza
wyników na wyświetlaczu, klawisz sumy całkowitej , funkcja check&correct, przyciski plastikowe,
bateria słoneczna i LR 44, gwarancja min. 2 lata. Na rynku polskim nie ma kalkulatora spełniającego
wszystkie podane wymagania , proszę o weryfikację funkcji i zmianę SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 53 „Kalkulator z możliwością regulacji kąta pochylenia, nabiurkowy,
z dużym wyświetlaczem, liczba cyfr na wyświetlaczu: 14, pamięć pojedyncza, zaokrąglanie wyników,
korekta ostatniej cyfry, obliczenia podatkowe, obliczanie marży przełącznik tryby wyświetlacza

wyników na wyświetlaczu, klawisz sumy całkowitej, funkcja check&correct, przyciski plastikowe,
bateria słoneczna i LR44, gwarancja min. 2 lata” dokonuje korekty opisu i wprowadza jego
następujące brzmienie „Kalkulator z możliwością regulacji kąta pochylenia, biurkowy, z dużym
wyświetlaczem, liczba cyfr na wyświetlaczu: min.10 max.12, pamięć pojedyncza, zaokrąglanie
wyników, cofanie lub korekta ostatniej cyfry, min. podstawowe obliczenia matematyczne, obliczenia z
użyciem pamięci, klawisz podwójnego zera, klawisz sumy całkowitej, przyciski plastikowe, podwójne
zasilanie, gwarancja min. 2 lata.” Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści
SIWZ.
Pytanie Nr 19: Dotyczy pozycji 55 – Karteczki samoprzylepne o wymiarach 76x76 mm, bloczki
samoprzylepne z surowców wtórnych , mix kolorów pastelowych , liczba bloczków w opakowaniu 24,
każdy bloczek po 100 kartek. Opisany przez Państwa produkt jest fabrycznie pakowany po 16
bloczków w opakowaniu , proszę o możliwość zaoferowania karteczek spełniającym wymagania
Zamawiającego ale pakowane po 16 szt.
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 55 „Karteczki samoprzylepne o wymiarach 76x76 mm, bloczki
samoprzylepne z surowców wtórnych, mix kolorów pastelowych, liczba bloczków w opakowaniu 24,
każdy bloczek po 100 kartek” dopuszcza zaoferowanie karteczek pakowanych fabrycznie po min.16
max.24 bloczki. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 20: Dotyczy pozycji 196 – czy Zamawiający dopuszcza wymiar torby 22x30x10cm?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 196 „Torby papierowe brązowe 220x360x105mm, z uchwytami”
dopuszcza i wprowadza zmianę wymiarów torby na następujące w mm – szerokość min.210 max.230,
wysokość min.300 max.370, głębokość min.100 max.120. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie
stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 21: Dotyczy pozycji 197 – czy Zamawiający dopuszcza wymiar torby 32x44x16cm?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 197 „Torby papierowe brązowe 320x410x150mm, z uchwytami”
dopuszcza i wprowadza zmianę wymiarów torby na następujące w mm – szerokość min.300 max.370,
wysokość min.400 max.470, głębokość min.130 max.180. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie
stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 22: Dotyczy pozycji 200 – czy Zamawiający dopuszcza wizytownik na 240wizytówek o
wymiarach 110x192x30mm po 4 wizytówki na stronie?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 200 „Wizytownik na 240 wizytówek (30 koszulek po 8 wizytówek),
wym. 270x130mm” dopuszcza wizytownik na 240 wizytówek o następujących wymiarach w mm
szerokość min.100 max.150, wysokość min.180 max.300. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie
stosownie zmiany do treści SIWZ. Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści
SIWZ.
Pytanie Nr 23: Dotyczy pozycji 204 – czy Zamawiający dopuszcza 80x120mm?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 204 opis „Woreczki strunowe 10cmx12cm” dopuszcza woreczki o
następujących wymiarach w cm szerokość min.8 max.10, wysokość min.11 max.12. Zamawiający
wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 24: Dotyczy pozycji 205 – czy Zamawiający dopuszcza 120x170mm?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 205 opis „Woreczki strunowe 12cmx18cm” dopuszcza woreczki o
następujących wymiarach w cm szerokość min.11 max.12, wysokość min.17 max.18. Zamawiający
wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 25: Dotyczy pozycji 206 – czy Zamawiający dopuszcza 70x110mm?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 206 opis „Woreczki strunowe 7cmx10cm” dopuszcza woreczki o
następujących wymiarach w cm szerokość min.7 max.8, wysokość min.10 max.12.

Zamawiający wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie Nr 26: Dotyczy pozycji 207 – czy Zamawiający dopuszcza 60x80mm?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 207 opis „Woreczki strunowe 5cmx7cm” dopuszcza woreczki o
następujących wymiarach w cm szerokość min.5 max.7, wysokość min.7 max.9. Zamawiający
wprowadzi w tym zakresie stosownie zmiany do treści SIWZ.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)

- do wszystkich wykonawców
Muzeum Śląskie, jako Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Postanowienia SIWZ we wskazanych poniżej nr pozycji, a dotyczące treści Załącznika Nr 1 do SIWZ
(opis przedmiotu zamówienia), treści załącznika Nr 2 do SIWZ (Arkusza Wyceny) oraz treści
Załącznika Nr 1 do wzoru umowy:
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Folia do drukarek atramentowych A4, niebrudząca, szybkoschnąca,
zapobiegająca tworzeniu się smug, ze specjalnym pokryciem
zapewniającym idealne odzwierciedlenie kolorów i wyraźny tekst,
grubość; 10 mic.
Gumka o rozmiarze 35x27mm do usuwania zapisów ołówkiem,
miękkie do ołówków nie naruszające struktury papieru
Kalkulator z możliwością regulacji kąta pochylenia, nabiurkowy, z
dużym wyświetlaczem, liczba cyfr na wyświetlaczu: 14, pamięć
pojedyncza, zaokrąglanie wyników, korekta ostatniej cyfry,
obliczenia podatkowe, obliczanie marży przełącznik tryby
wyświetlacza wyników na wyświetlaczu, klawisz sumy całkowitej,
funkcja check&correct, przyciski plastikowe, bateria słoneczna i
LR44, gwarancja min. 2 lata
Karteczki samoprzylepne o wymiarach 76x76 mm, bloczki
samoprzylepne z surowców wtórnych, mix kolorów pastelowych,
liczba bloczków w opakowaniu 24, każdy bloczek po 100 kartek
Korektor w piórze – długopis z zatyczką, do korygowania lub
pokrywania oryginałów, kserokopii, wydruków, pisma
maszynowego, cienka, metalowa końcówka, uchwyt połączony z
dozownikiem, pojemność 4,0 – 7,0 ml.
Koszulka krystaliczna na dokumenty A3, wykonana z folii o gr. 50
mikronów, wysokoprzezroczysta
Nożyczki biurowe do cięcia papieru, ostrza ze stali nierdzewnej,
ergonomicznie wyprofilowanie, miękkie uchwyty zapewniające
wygodę użytkowania, dł. 25 cm
Numerator samotuszujący z wymienną tuszownicą, metalowa
obudowa, uchwyt plastikowy, na pierścieniu opcje 10-ciu cyfr i puste
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pole, czcionka metalowa o wysokości cyfr od 3,5 mm do 4,5 mm
Papier ksero 120g/m2 form. A4 mix kolor: pearl grey, steel grey,
carem, caramel, salmon, lilac, lawender, jade.
Papier ksero 160g/m2 form. A4 mix kolor: intensive flame, intensive
orange, intensive red, intensive lilac, sunflower, billard green, forest
green.
Pisak/cienkopis kreślarski 0,2mm (biały), końcówka wykonana z
poliacetalu, tusz odporny na wodę, światło słoneczne, alkohol,
amoniak i inne rozpuszczalniki, nie przesiąkający przez papier i nie
ulegający dyspersji.
Pisaki (dwustronne) do opisywania płyt CD, ze skuwką, nie rysujący
i nie niszczący powierzchni płyty, bezwonny, wodoodporny, tusz na
bazie alkoholu, cienka, precyzyjna końcówka o grubości 2mm,
grubość linii pisania w granicach: min.0,7mm max. 0,9mm, długość
linii pisania: min. 1600m, kolor czarny
Pudło składane z przykrywką 480x360x10mm
Segregator ekonomiczny format A5, szer. grzbietu 50mm, z
mechanizmem dźwigowym
Segregatory A4 z mechanizmem dźwigowym, wyposażony w dolną
metalową listwę chroniąca krawędź, oklejony z zew. i wew.
polipropylenem, posiadający dwustronną wymienna etykietę, wym.
318x300x50 mm, mix kolorów
Torby papierowe brązowe 220x360x105mm, z uchwytami
Torby papierowe brązowe, wym.320x410x150mm, z uchwytami
Wizytownik na 240 wizytówek (30 koszulek po 8 wizytówek), wym.
270x130mm
Woreczki strunowe 10cmx12cm
Woreczki strunowe 12cmx18cm
Woreczki strunowe 7cmx10cm
Woreczki strunowe małe 5cmx7cm
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zostają zmienione na:

32

46

53

Folia do drukarek atramentowych A4, niebrudząca,
szybkoschnąca, zapobiegająca tworzeniu się smug,
ze specjalnym pokryciem zapewniającym idealne
odzwierciedlenie kolorów i wyraźny tekst, grubość 100 mic.
Gumka o wymiarach: długość min.35 max. 60 mm,
szerokość min.23 max.30 mm, grubość min.6 max.14 mm.
do usuwania zapisów ołówkiem, miękkie do ołówków nie
naruszające struktury papieru.
Kalkulator z możliwością regulacji kąta pochylenia,
biurkowy, z dużym wyświetlaczem, liczba cyfr na
wyświetlaczu: min.10 max.12, pamięć pojedyncza,
zaokrąglanie wyników, cofanie lub korekta ostatniej cyfry,
min. podstawowe obliczenia matematyczne, obliczenia z
użyciem pamięci, klawisz podwójnego zera, klawisz sumy
całkowitej, przyciski plastikowe, podwójne zasilanie,
gwarancja min. 2 lata.
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Karteczki samoprzylepne o wymiarach 76x76 mm, bloczki
samoprzylepne z surowców wtórnych, mix kolorów
pastelowych, liczba bloczków w opakowaniu min. 16 max.
24, każdy bloczek po 100 kartek.
Korektor w piórze – długopis z zatyczką, do korygowania
lub pokrywania oryginałów, kserokopii, wydruków, pisma
maszynowego, cienka, metalowa końcówka, uchwyt
połączony z dozownikiem, pojemność min. 4 max 10 ml.
Koszulka krystaliczna na dokumenty A3, wykonana z folii
o gr. min.50 max.120 mic, wysokoprzezroczysta,
z możliwością wpięcia w pionie do segregatora
Nożyczki biurowe do cięcia papieru, ostrza ze stali
nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowanie, miękkie
uchwyty zapewniające wygodę użytkowania, max dł. 26 cm
Numerator samotuszujący z wymienną tuszownicą,
metalowa obudowa, uchwyt plastikowy, na pierścieniu
opcje 8-mu cyfr, wysokość cyfr min.3,0 max 5,0 mm.
Papier ksero 120g/m2 form. A4 mix kolor: pearl grey, steel
grey, carem, caramel, salmon, lilac, lawender, jade.
Zamawiający
podaje
nazewnictwo
polskie:
kolory
pastelowe – liliowy, jasny niebieski, jasny szary,
kanarkowy, kość słoniowa, zieleń, kremowy, brąz
wielbłądzi.
Papier ksero 160g/m2 form. A4 mix kolor: intensive flame,
intensive orange, intensive red, intensive lilac, sunflower,
billard
green,
forest
green.
Zamawiający
podaje
nazewnictwo polskie: kolory intensywne – pomarańczowy,
czerwony, ciemny zielony, żółty, ciemny niebieski, ciemny
pomarańczowy, zielony.
Pisak/cienkopis kreślarski 0,2mm (czarny), końcówka
wykonana z poliacetalu, tusz odporny na wodę, światło
słoneczne, alkohol, amoniak i inne rozpuszczalniki, nie
przesiąkający przez papier i nie ulegający dyspersji
Pisaki (dwustronne) do opisywania płyt CD, ze skuwkami,
koloru czarnego, nie rysujący i nie niszczący powierzchni
płyty, bezwonny, wodoodporny, tusz na bazie alkoholu, z
dwiema
końcówkami:
pierwsza
końcówka
min.0,4
max.0,8mm, druga końcówka min.0,7 max.1,0 mm.
Pudło składane/karton wysyłkowy z przykrywką o wym.
480x360x100mm, wykonane z tektury falistej, do
samodzielnego złożenia, przykrywka połączona z pudłem
Segregator ekonomiczny format A5, szer. grzbietu 70mm,
z mechanizmem dźwigowym.
Segregatory A4 z mechanizmem dźwigowym, wyposażony
w dolną metalową listwę chroniąca krawędź, oklejony z
zew. i wew. polipropylenem, posiadający dwustronną
wymienna etykietę, wym. wysokość 318 mm, szerokość
min.280 max 300mm, szer. grzbietu 50 mm., mix kolorów
Torby papierowe brązowe z uchwytami o wymiarach w mm:
szerokość min.210 max.230, wysokość min.300 max.370,
głębokość min.100 max.120.
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Torby papierowe brązowe, z uchwytami o wymiarach w
197 mm: szerokość min.300 max.370, wysokość min.400
max.470, głębokość min.130 max.180
Wizytownik na 240 wizytówek o następujących wymiarach
200 w mm szerokość min.100 max.150, wysokość min.180
max.300.
Woreczki strunowe o następujących wymiarach w cm
204
szerokość min.8 max.10, wysokość min.11 max.12
Woreczki strunowe o następujących wymiarach w cm
205
szerokość min.11 max.12, wysokość min.17 max.18.
Woreczki strunowe o następujących wymiarach w cm
206
szerokość min.7 max.8, wysokość min.10 max.12.
Woreczki strunowe o następujących wymiarach w cm
207
szerokość min.5 max.7, wysokość min.7 max.9.
Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanej oferty.
Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców.
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