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    Świdnik, dnia 07 grudnia 2020 r.  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

sprawa: LWOG-2402-95-6/20  

WYKONAWCY   
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na „Dostawę 

niszczarek”  

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na 

„Dostawę niszczarek” dnia 07 grudnia 2020 r. do Zamawiającego – Sądu Rejonowego Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęły drogą elektroniczną niżej zacytowane pytanie: 

I. 

Ad. 1 

Chodzi mi o parametr: ilość jednorazowo niszczonych kartek A4 70-80g/m2 

Podajecie Państwo minimum 17. Ale której gramatury to dotyczy? 

Przykładowo są niszczarki, które niszczą 17 kartek 70g a 15 kartek 80g i wtedy w zależności od 

interpretacji są zgodne ze specyfikacją lub nie 

Proszę o informację czy 17 kartek dotyczy gramatury 70g czy 80g 

Odpowiedź: 

Ilość jednorazowo niszczonych kartek dotyczy gramatury 70g/m2 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty w następujący sposób:  

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia usuwa się dotychczasowy zapis:  

„Ilość jednorazowo niszczonych kartek (A4/70-80g) – min. 17 sztuk”  

w miejsce którego wprowadza się zapis o następującej treści: 

 „Ilość jednorazowo niszczonych kartek (A4/70g) – min. 17 sztuk”  

II. 

Powyższe wyjaśnienia treści zostaną dołączone do Zaproszenia do składania ofert i będą stanowić jej 

integralną część. 

III.   

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie tzn. termin składania 

ofert upływa dnia 09 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00.   

                           Dyrektor  
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie 
                 z siedzibą w Świdniku 

                                 
                                                                                    Sylwia Choroszyńska – Zezula                   
W załączeniu: 
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie z dnia 07 grudnia 2020 r. 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia po zmianach z dnia 07.XII.2020 r. 
  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

  
1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokiej jakości, fabrycznie nowych, nieużywanych  

i nienoszących śladów uszkodzeń niszczarek dla Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku.  

 
Parametry 

 

 
Opis parametrów  

(nie gorsza niż podane poniżej) 
 

 
Stopień bezpieczeństwa  

 

 
DIN 66399: P-4/O-1/T-2/E-2/F-1 

 
 

Szerokość szczeliny podawczej 
 

 
nie mniejsza niż 230 mm  

 
 

Ilość jednorazowo niszczonych kartek (A4/70g) 
 

 
min. 17 sztuk 

 

 
 mechanizm tnący płyty CD i DVD 

 
wymagane 

 
 

Niszczenie zszywek i małych spinaczy, kart plastikowych   
 

wymagane 
 

 
Wyposażona w funkcję automatyczny start/stop oraz 

automatyczne wycofanie wsadu w przypadku zacięcia papieru 
 

 
wymagane 

 
Pojemność kosza na ścinki 

 

 
min. 35 litrów 

 
Urządzenie mobilne 

 

 
na kółkach 

 
Głośność urządzenia (silnika) 

 
max. 60 dB 

 
Czujnik zapełnienia kosza 

 
wskaźnik świetlny 

  
Czujnik otwartych drzwiczek 

 
wskaźnik świetlny  

 
Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem 

 
wymagane 

 
Gwarancja na zespół tnący 

 

 
min. 10 lat 

 
Gwarancja na urządzenie (obejmująca całość urządzenia z 

wyłączeniem zespołu tnącego) 
 

 
min. 24 miesiące 

 
Niszczarki muszą pochodzić z aktualnej produkcji i być wyprodukowane nie później niż w 

2020 r., być modelami ogólnie dostępnymi na polskim rynku,  których parametry techniczne 

można potwierdzić w katalogach drukowanych lub na stronach internetowych producentów. 

Nie dopuszcza się modeli w wersjach specjalnych.  

2.  Wszystkie egzemplarze oferowanych  urządzeń  muszą pochodzić  od tego samego producenta i 

być tego samego modelu. 

3.  Dostawa odbędzie się w dniu pracy dla Zamawiającego w godzinach od poniedziałku do piątku od 

godziny 08:00 do godziny 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem 

Sądu. 


