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Radom, dn. 29.01.2013r. 
BZP.271.1961.2012.AĆ 

 
    Wszyscy Wykonawcy 

 

 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę tablic magnetycznych oraz mazaków do białej 
tablicy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu 
nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych”, przekazanego Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich oraz ogłoszonego na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  
w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl w dniu 19.12.2012r., oraz opublikowanego  
w dniu 21.12.2012r. w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: 
http://ted.europa.eu, pod numerem: 2012/S 246-404556. 

 
 

             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedź jaka została 
udzielona w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

Pytanie: (…) Moja uwaga dotyczy niesprecyzowanego opisu przedmiotu nr. 2, czyli Tablicy 
magnetycznej 120x90 cm, suchościeralnej, magnetycznej, dwustronnej, OBROTOWEJ. Problem tkwi w 
braku konkretnego sformułowania, czy tablica ta, ma być OBROTOWO-JEZDNA? (…) 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis dotyczy tablicy obrotowo - jezdnej. W związku z udzieloną 
odpowiedzią Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią na zapytanie działając 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.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 

w tabeli znajdującej się w pkt III SIWZ w punkcie L.p. 2 „Tablica magnetyczna (120x90 cm)”  

w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” zapis w brzmieniu: 

„Tablica (suchościeralna) lakierowana o wymiarach 120x90 cm. Dwustronna biała tablica 
suchościeralna obrotowa. Powierzchnia lakierowana o właściwościach magnetycznych. Gwarancja min. 
2 lata i 10 lat na powierzchnię.” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem: 

„Tablica (suchościeralna) lakierowana o wymiarach 120x90 cm. Dwustronna biała tablica 
suchościeralna obrotowo - jezdna. Powierzchnia lakierowana o właściwościach 

magnetycznych. Gwarancja min. 2 lata i 10 lat na powierzchnię.” 
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W związku z wprowadzonymi zmianami , działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. 
zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 07.02.2013r., godz. 

09:00.  

Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2013r., godz. 09:30. 

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

I. W pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie  
do dnia 01.02.2013r. do godz.11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 
"Oferta na dostawę tablic magnetycznych oraz mazaków do białej tablicy niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania  
w klasach I-III radomskich szkół podstawowych”, znak BZP.271.1961.2012.AĆ” oraz 

„Nie otwierać przed 01.02.2013r. godz. 11:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie  
do dnia 07.02.2013r. do godz.09:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 
"Oferta na dostawę tablic magnetycznych oraz mazaków do białej tablicy niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania  
w klasach I-III radomskich szkół podstawowych”, znak BZP.271.1961.2012.AĆ” oraz 

„Nie otwierać przed 07.02.2013r. godz. 09:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 
.  

II. w pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 01.02.2013r.  
o godz.11:30. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
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1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 07.02.2013r.  
o godz.09:30. 
 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

    

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Artur   Ślarzyński 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 . 

                              

 


