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WYJAŚNIENIE, ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/109/2017 pn.: Dostawa artykułów biurowych, 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek Rimage Everest 2400 i Rimage 2000i oraz zestaw do 
DPI 4101 Disc Publisher Primera dla SPWSZ w Szczecinie 
 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 

ZESTAW 1 
W pozycji 32 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający określił kolory długopisu jako: niebieski, 

czerwony, zielony i czarny. Niestety producent długopisów o parametrach zgodnych ze SIWZ nie produkuje 

długopisów w kolorze zielonym. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnacje z zakupu tego koloru i pozostawi 

w SIWZ tylko kolory: niebieski, czerwony i czarny ?   

Odpowiedź: 

 Tak, Zamawiający rezygnuje z koloru zielonego.  

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 32 zmienia treść kolumny 2 (Opis przedmiotu dostawy): z 
„Długopis automatyczny żelowy, z wymiennym wkładem, wyposażony w gumowaną rękojeść 

ułatwiającą pisanie, obudowa transparentna pozwalająca na  kontrolowanie stan tuszu w 

długopisie, rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii 
pisania: 0,25mm, długość linii pisania 760m, kolor: niebieski, czerwony, zielony, czarny- 

dodatkowe wymogi**”   
na „Długopis automatyczny żelowy, z wymiennym wkładem, wyposażony w gumowaną rękojeść 

ułatwiającą pisanie, obudowa transparentna pozwalająca na  kontrolowanie stan tuszu w 
długopisie, rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii 

pisania: 0,25mm, długość linii pisania 760m, kolor: niebieski, czerwony, czarny- dodatkowe 

wymogi**”. 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


2 

 

W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 

- termin składania ofert – z 30.01.2018r., do godz. 10:00 na 31.01.2018r., do godz. 
12:00, 

- otwarcie ofert – z 30.01.2018r. o godz. 10:30 na 31.01.2018r. o godz. 12:30. 
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
 

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 31.01.2018r., do godz. 12:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 

                                                                                                         
 


