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Radom, dn. 21.03.2012r. 
BZP.271.415.2012.SH 
    Wszyscy Wykonawcy 
    
Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę teczek papierowych z nadrukiem, ogłoszonego w 
dniu 16.03.2012. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer 
ogłoszenia: 61817 - 2012) 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przedstawiamy odpowiedź jaka została udzielona w 
związku z przesłanym przez wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):  

PYTANIE 1: czy wizualizacja ściśle określa kształt wykrojnika, czy może nieznacznie różnić się od 
przedstawionego? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości wprowadzenia żadnych zmian do 
przedstawionego w dokumentacji przetargowej projektu. 

 
Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), w związku z niezamierzoną 
omyłką zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
postępowania w następujący sposób:  

1. W pkt XVI. 16  SIWZ zapis w brzmieniu : 
 
„Formularze ofertowe należy wypełnić zgodnie z opisem zawartym w pkt XIX. 2 SIWZ. Ponadto należy 
wpisać producenta i model oferowanym urządzeń.” 
 
Zostaje zastąpiony zapisem: 
 
„Formularze ofertowe należy wypełnić zgodnie z opisem zawartym w pkt XIX. 2 SIWZ” 
 
2. w pkt XIX.1 SIWZ zapis w brzmieniu : 
 
„Cenę ofertową stanowi łączne wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT), jakie będzie przysługiwało 
wykonawcy za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które złożył ofertę.” 
 
Zostaje zastąpiony zapisem: 
 
„Cenę ofertową stanowi łączne wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT), jakie będzie przysługiwało 
wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.” 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Formularz oferty nie 
ulega zmianie. Powyższa zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymaga dodatkowego 
czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
  Artur   Ślarzyński  

                Kierownik Biura zamówień Publicznych                                    


