
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 

tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 

 

 

                   Milanówek, dnia 13.01.2016 roku 

Znak sprawy: ORG.271.139.2015 

 

Dotyczy: Zamówienia publicznego na: „SUKCESYWNE  DOSTAWY  ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH  DLA 

URZĘDU  MIASTA  MILANÓWKA  W  2016 r.                                         

            

Zamawiający informuje, że w dniu 13.01.2016 r. wpłynęły poniższe pytania:  

                    

1) Poz. 15 - Teczka segregująca A4. Proszę o sprecyzowanie opisu teczki, jak ma wyglądać. 

Odpowiedź: Teczka polipropylenowa, 12-przegrodowa z 13 kieszeniami dostosowanymi do dokumentów formatu 

A4. Zamykana na gumkę. 

2)  Poz. 17 - Dziurkacz do jakiej ilości kartek ma dziurkować. 

Odpowiedź: Pozycja nr 17 – dziurkacz do 60 kartek. 

3) Poz. 38 i 137 - Kołonotatnik A4/90 i A5/90 kartek występuje ale tylko w miękkiej okładce. Proszę  

o zmianę opisu w SIWZ lub dopuszczenie do zaoferowania kołobrulionów w twardej oprawie 

zawierających 80 kartek (A4/ 80k i A5/ 80). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kołobrulionów A4 i A5 w twardej oprawie, zawierających 80 

kartek. 

4) Poz. 62 - Segregator A5/75mm - nie występuję na rynku segregator A5 z okuciami. Proszę o zmianę opisu  

w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opisu powyższej pozycji. Obecny zapis otrzymuje brzmienie: Segregatory 

biurowe A-5-75mm – wyposażone w otwór na palec na grzbiecie, trwały mechanizm dźwigniowy. 

5) Poz. 83 - Tablica korkowa o wymiarach 125x120cm nie występuje na rynku, standardowe wymiary tablicy 

to 120x150cm, 120xl00cm lub 120x90cm. Proszę o zamianę opisu w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opisu powyższej pozycji. Obecny zapis otrzymuje brzmienie: Tablica korkowa 

120x90 cm, rama MDF o szer. 8cm (wymiary tablicy podane z ramą), w kolorze naturalnego dębu,  

z możliwością zawieszenia w pionie i poziomie, w komplecie elementy mocujące. 

 

6) Poz. 59 - opisane pudło archiwizacyjne ma wymiary 80x297x340mm. Proszę o zmianę opisu w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający stwierdza, że podane przez niego wymiary 80x290x330 mm są prawidłowe, tym samym 

uważa zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę za nieprawidłową. 

 

 

        p.o. Kierownika 

Referatu Organizacyjnego 
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przygotowała: Małgorzata Rozalska 
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