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Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 

NIP 5260001312 REGON: 000860582 

 

Do wszystkich zainteresowanych zamówieniem na  

dostawę artykułów biurowych 

sygn. ZN.26.3.1.2022 

 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wypłynęły pytania, których treść z 

odpowiedziami zamieszczamy poniżej: 

 

Pytanie 1 

Proszę o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia w poz. 2 

Czy format bloku to A6 czy A5? 

2 blok biurowy A6 

format A5; gramatura nie mniejsza niż 70g/m2; kartki w kolorze białym 

w kratkę o wymiarze 5x5mm; klejony po krótszym boku; zawierający 

100 kartek 

 

Odpowiedź: 

Wymagany format bloku to A6. 

Zamawiający zmienia opis w poz. 2: 

2 blok biurowy A6 

format A6; gramatura nie mniejsza niż 70g/m2; kartki w kolorze białym 

w kratkę o wymiarze 5x5mm; klejony po krótszym boku; zawierający 

100 kartek 

 

Pytanie 2 

W formacie A5 z 60 kartkami występują tylko zeszyty w miękkich okładkach a nie bruliony w 

twardych. 

Prosimy o poprawienie opisu przedmiotu zamówienia na okładkę miękką  

6 brulion A5  

format: A5; kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; 

margines; szyty po dłuższym boku; w twardej oprawie; gramatura: 

min.70g/m2; zawierający 60 kartek 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia opis w poz. 6: 

6 brulion A5  

format: A5; kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; 

margines; szyty po dłuższym boku; w miękkiej oprawie; gramatura: 

min.70g/m2; zawierający 60 kartek 

 

 



Pytanie 3 

Na rynku nie ma segregatorów w formacie A5 o szerokości grzbietu 50 mm i z dźwignią. 

W tym formacie dostępne są segregatory o szerokości 40 mm oraz z ringami 2 ringi lub 4 ringi. 

Prosimy o stosowne zmiany w opisie 

 53 
segregator 

A5  50 mm 

grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 50mm; wykonany z 

tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową; metalowa dźwignia z 

dociskiem;  na grzbiecie etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni; 

minimum 4 kolory, wybór kolorów w zależności od zapotrzebowania jednostki 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia opis w poz. 53: 

53 segregator A5   

grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 75mm; wykonany z 

tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową; metalowa dźwignia z 

dociskiem;  na grzbiecie etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni; 

minimum 4 kolory, wybór kolorów w zależności od zapotrzebowania 

jednostki 

 

 

 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 


