
ESOD:  \* MERGEFORMAT 2018-55507		
Przyg.: [PISMO_AUTOR]
2/1

file_0.jpg



Sekretarz Miasta Rybnika

 
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
 t +48 32 43 92 217, f +48 32 42 24 124 
organizacyjny@um.rybnik.pl


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ZP.271.61.2018
2018-55507
file_1.png



	
Rybnik, dnia 21 maja 2018 r.


ESOD		
1/1

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych, papieru ksero.



Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Proszę o informację, czy dopuszczacie papier A4 i A3 białości CIE 166(+/- 2) poljet posiadający wymagane certyfikaty.

Pytanie 2. Proszę o informację czy w pozycji 7 i 8 chodzi o papier białości 167, czy klasy C, ponieważ są 2 niezgodne informacje.

Odpowiedź do pytań 1 i 2. Zamawiający informuje, że w poz. 7 i 8 wymagany jest papier co najmniej klasy C i dopuszcza się papier A4 i A3 białości CIE 166(+/- 2). W związku z nieścisłością zapisów SIWZ, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę opisów pozycji 7 i 8, które otrzymują brzmienie:

poz. 7  Papier ksero formatu A3, I gat., klasa C, białość w skali CIE - 153(+ -3) gramatura:80g/m2, jasność D65(z UV) - 107 (+-2), nieprzeźroczystość - 93% (+-2) wilogotność:4,0-5.0% /ryza 500kartek/
poz. 8  Papier ksero formatu A4 I gat. klasa C, białość w skali CIE - 153(+ -3)gramatura:80g/m2 , jasność D65(z UV) - 107 (+-2), nieprzeźroczystość - 93% (+-2) wilogotność:4,0-5.0% /ryza 500kartek/

W związku z modyfikacją treści SIWZ, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” (będący załącznikiem do odpowiedzi). W związku z powyższym ofertę należy przygotować w oparciu o zmodyfikowany załącznik.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
do 25 maja 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257



