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Radom, dn. 16 lipca 2014r. 
BZP.271.1.712.2014.AK 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę druku i dostawy kalendarzy, ogłoszonego w dniu 
10.07.2014r. 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: 230698 - 2014).  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 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: W jaki sposób kalendarz ma być wykończony? Czy będzie łączony oprawą spiralną, czy ma być 
tylko klejony/szyty z dziurką do powieszenia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kalendarz ma być łączony oprawą spiralną. 

W związku 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. z 2013r. poz. 
907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w postępowania poprzez dodanie do opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się  
w pkt III SIWZ zapisu w brzmieniu:  

„Kalendarz ma być łączony oprawą spiralną” 

UWAGA!!! Powyższe wyjaśnienie oraz wynikająca z niego zmiana stanowi integralną część 
specyfikacji istotny warunków zamówienia i obowiązuje wszystkich Wykonawców. 

W związku z wprowadzoną zmianą, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 22.07.2014r., godz. 10:00.  

Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2014r., godz. 10:30. 

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 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w terminie do dnia 
18.07.2014r. do godz. 10:00 
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2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usługę druku i dostawy kalendarzy, znak BZP.271.1.712.2014.AK”  
oraz „Nie otwierać przed 18.07.2014r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30  
pok. 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 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 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w terminie do dnia 
22.07.2014r. do godz. 10:00 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

"Oferta na usługę druku i dostawy kalendarzy, znak BZP.271.1.712.2014.AK”  
oraz „Nie otwierać przed 22.07.2014r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30  
pok. 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 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. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 18.07.2014r. o godz. 
10:30. 
 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. 
Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 22.07.2014r.  
o godz. 10:30. 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Artur Ślarzyński 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 


