Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 17.04.2014 r.
znak sprawy: ZP/220/31/14
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych.

Wyjaśnienie nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Proszę o poprawienie tabeli do wyceny na materiały biurowe w przetargu na dostawę
materiałów biurowych ZP/220/31/14, następujących pozycji: 78 i 79 opis w wymaganiu
nie pasuje do typu opakowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności dokonania modyfikacji Formularza cen
jednostkowych.
Niemniej jednak Zamawiający pragnie wyjaśnić zapisy zamieszczone w kolumnie nr 3
(wymagania)

Opis pozycji 78 -Płyta CD-R
W pierwszej części opis dotyczy wszystkich płyt CD-R cyt.
Jednokrotnego zapisu o pojemności 700MB. Rodzaj etykiety: płyty z mozliwością nadruku na
górnej warstwie - printable. Wersja bez logo wewnątrz płyty. Kolor warstwy nadruku biały.
Prędkość zapisu max 52x. Średnica 12cm. Grubosć 1,2mm - tolerancja +0,3,-0,1mm.
Szerokość wgłębienia 0,5 mikrometra. Długość wgłębienia 0,8 do 3 mikrometrów. Głębokość
wgłębienia 0,15 mikrometra. Szybkość liniowa 1,3 m/s - tolerancja +/-0,1 m/s. Zagłębienie
ścieżki 1,6 mikrometra - tolerancja +/-0,1 mikrometra. Długosć światła lasera od 770 do 830
mm./80 min. Wysoka jakość gwarantująca trwałość i bezpieczeństwo zapisu. Prędkość
nagrywania 52x.
Zamawiający zamierza zakupić płyty CD-R w dwóch różnych opakowaniach
Opakowanie jednostkowe typu slim. Opisane oryginalnie przez producenta: nazwa,
producent, szybkość zapisu, pojemność. Opakowanie zbiorcze kartonik z zawierający 10
sztuk płyt w opakowaniu slim. Kartonik opisany oryginalnie przez producenta: nazwa,
producent, szybkość zapisu, pojemność w ilości 1.500 sztuk
oraz
opakowanie typu cake-box zawierające 50 lub 100 płyt oryginalnie opisane przez
producenta: nazwa, producent, szybkość zapisu, pojemność, liczba płyt w ilości 3.500 sztuk
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Opis pozycji 79- Płyta DVD-R
W pierwszej części opis dotyczy wszystkich płyt DVD-R cyt.
Jednokrotnego zapisu o pojemności 7,7GB. Standard DVD5. Rodzaj etykiety: płyty z
mozliwością nadruku na górnej warstwie - printable. Wersja bez logo wewnątrz płyty. Kolor
warstwy nadruku biały. Prędkość zapisu max 16x. Średnica 12cm. Grubosć 1,2mm tolerancja +0,3,-0,1mm. Liczba warstw 1. Grubosć podłoża 0,6mm. Liczba podłoży 2.
Zagłębienie ścieżki 0,74 mikrometrów. Minimalna długosć wgłębienia 0,4 mikrometrów.
Szybkość liniowa 3,49 m/s. Długosć światła lasera (nm) 635/650. Współczynnik odbicia (%)
45-85. Odległość między ścieżkami (µm) - 0,74. Częstotliwość sinusoidy rowka (T) - 186,0.
Zamawiający zamierza zakupić płyty DVD-R w dwóch różnych opakowaniach
Opakowania typu slim w ilości 600 sztuk i cake box w ilości 25.000 sztuk . Wymagane
opakowania opisane jak w przypadku płyt CD-R
Termin składania ofert, miejsce składania i otwarcia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
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