
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 189), 26-600 Radom, tel. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

Radom, dn. 10.07.2017 r. 
BZP.271.1.546.2017.MD 

     

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 
ogłoszonego w dniu 04.07.2017 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 544258-N--2017). 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone  
w związku z przesłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

PYTANIE 1: 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w kwestii dopuszczanych produktów z dnia 07.07.2017 r.  
dot. postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nr sprawy: 
BZP.271.1.546.2017.MD, proszę o udzielenie dodatkowych wyjaśnień: 
Gdzie będą użytkowane zamawiane tonery? Proszę o możliwie jak najszybsze udzielenie odpowiedzi. 
 

ODPOWIEDŹ 1: 
Zamawiający wyjaśnia, że zamawiane w przedmiotowym postępowaniu tonery będą użytkowane  
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 
 
PYTANIE 2: 
Jakie dokumenty Zamawiający zamierza drukować przy pomocy zamawianych materiałów?  
 

ODPOWIEDŹ 2: 
Zamawiający wyjaśnia, że przy pomocy zamawianych materiałów, Zamawiający zamierza drukować 
wszystkie niezbędne dokumenty. 
 
PYTANIE 3: 
Jaki papier będzie wykorzystywany do wydruków na zamawianych tonerach?  
 

ODPOWIEDŹ 3: 
Zamawiający wyjaśnia, że do wydruków na zamawianych tonerach będzie wykorzystywany papier, który 
został zakupiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o parametrach: Format: A4, 
Gramatura: 80 g/m2, Białość: CIE min 166. 
 
Powyższe zapytania wpłynęły do Zamawiającego 10.07.2017r. a więc do upływu połowy terminu 
wyznaczonego na składanie ofert (połowa terminu minęła 08.07.2017r., zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp 
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, a więc w tym przypadku jest to 
10.07.2017r.). W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) ma obowiązek udzielenia 
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (…). Mając na uwadze, iż 
termin składania ofert upływa 12.07.2017r., aby zachować wymagany przez ustawę termin, o którym mowa 
powyżej,  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 13.07.2017r. o godz. 
10:00. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2017r. o godz. 10:30. 

 
W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  
 



Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
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1. w pkt. XIX 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 12.07.2017r. 

do godz. 10:00. 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 

oznaczenia: 
"Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 

znak BZP.271.1.546.2017.MD” oraz „Nie otwierać przed 12.07.2017 r. godz. 10:30” 
 

 
zostaje zastąpiony 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 13.07.2017r. 

do godz. 10:00. 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 

oznaczenia: 
"Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 

znak BZP.271.1.546.2017.MD” oraz „Nie otwierać przed 13.07.2017 r. godz. 10:30” 
 

2. w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
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 12.07.2017 r. godz. 10:30. 
 
zostaje zastąpiony zapisem: 
 
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 13.07.2017 r. godz. 10:30 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

 

           Z up. PREZYDENTA MIASTA  
                                                                               Aneta Ćwiklińska 
                                              Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 


