
 

 

 

WSPRiTS/ZP/ 177 /2010 Warszawa, 03.12.2010 r. 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP  nr 338011 - 2010; z dnia: 
26.11.2010 Dostawa artykułów biurowych, druków medy cznych i innych 
(WSPRiTS/ZP/55/10) 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniŜsze pytania: 
 

Pytanie 1 zadanie nr 2:  
Proszę o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: 
- format danego druku (A3, A4 …..itd?) 
- rodzaj oprawy dla ksiąŜek (miękka, twarda, szyta nićmi – drutem) 
- ilość kart dla poszczególnych ksiąŜek 
Brak tych informacji uniemoŜliwia dokonanie rzetelnej wyceny oferty. 
Odpowied ź: 
- format A3 jest równy arkuszowi papieru, który słuŜy do wydruków i ma wymiary 29,5 x 42 cm, A4 to 
wymiary 29,5 x 21 cm; 
- oprawa ksiąŜek – twarda tekturowa, zszyta drutem;  
- 100 kart. 
Pytanie 2 zadanie nr 2:  
W kolumnie „cena jednostkowa netto za j. m.” – zgodnie ze specyfikacją naleŜy podać cenę za 1 szt. 
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Problem powstaje, poniewaŜ ceny jednostkowe druków 
(zwłaszcza w mniejszych formatach) wyliczone w oparciu o rachunek ekonomiczny wyraŜają się 
wielkością zawierającą ułamki groszy. Wymóg zaokrąglenia ceny jednostkowej do dwóch miejsc po 
przecinku, czyli do pełnych grozy, pociąga za sobą konieczność stosowania zaokrągleń sięgających 
kilkudziesięciu procent. 
Prosimy o wyra Ŝenie zgody na to, aby jako jednostk ę miary dla której podawana jest cena 
stosowa ć 100 szt. lub te Ŝ aby cen ę jednostkow ą netto za j.m.(szt) do czterech miejsc po 
przecinku zaokr ąglając warto ść netto i warto ść brutto w pozycji do dwóch miejsc. 
Odpowied ź: 
Cenę netto i cenę brutto naleŜy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku po całkowitym przeliczeniu i 
podsumowaniu zadania nr 2. 
Pytanie 3 zadanie nr 1:  
Działając w dobrej wierze, informujemy, ze przedmiot zamówienia nie został wystarczająco opisany 
dla części materiałów eksploatacyjnych. 
Nie wynika z niego, czy Ŝądają Państwo materiałów eksploatacyjnych (wyprodukowanych przez 
producenta sprzętu), czy równowaŜnych. 
Sugerujemy odpowiednią zmianę w zapisie SIWZ. 
Odpowied ź: 
Zamawiający wymaga oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. 
 

Jednocze śnie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Trans portu Sanitarnego 

Meditrans SPZOZ w Warszawie, ul. Pozna ńska 22, 00 - 685 Warszawa informuje, Ŝe zgodnie z 

art. 38 pkt 6 przedłu Ŝa termin składania ofert do dnia 13.12.2010 roku do  godziny 09.30. 

Otwarcie ofert odb ędzie si ę dnia 13.12.2010 r. o godzinie 10.00 w pokoju 102A I Pietro, siedziby 

Zamawiaj ącego.  
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