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Warszawa, 26 lipca 2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „dostawę artykułów biurowych na potrzeby KOWR OT Warszawa”
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami) – zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje następującej
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej również SIWZ):
Zmiana 1:
1. Dotychczasowa treść Rozdział V ust. 3, Tabela, Lp. nr 24:
„Owalny 28 mm, metalowy, niklowany, pakowany po 100 szt.”
Otrzymuje brzmienie:
„Owalny 25 mm, metalowy, niklowany, pakowany po 100 szt.”
2. Dotychczasowa treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, Tab., Kol. 3, Lp. nr 24:
„Owalny 28 mm, metalowy, niklowany, pakowany po 100 szt.”
Otrzymuje brzmienie:
„Owalny 25 mm, metalowy, niklowany, pakowany po 100 szt.”
Zmiana 2:
1. Dotychczasowa treść Rozdział V ust. 3, Tabela, Lp. nr 45:
„Wykonany z kartonu pokrytego z zewnątrz folią PCV, na dokumenty w formacie A4, z mechanizmem
dźwigowym i dociskowym, etykietą dwustronną (wymienną) na grzbiecie, szerokość grzbietu 70-75 mm, różne
kolory.”
Otrzymuje brzmienie:
„Wykonany z kartonu pokrytego z zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową na dokumenty w formacie A4,
z mechanizmem dźwigowym i dociskowym, etykietą dwustronną (wymienną) na grzbiecie, szer. grzbietu 70-75
mm, różne kolory.”
2. Dotychczasowa treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, Tab., Kol. 3, Lp. nr 45:
„Wykonany z kartonu pokrytego z zewnątrz folią PCV, na dokumenty w formacie A4, z mechanizmem
dźwigowym i dociskowym, etykietą dwustronną (wymienną) na grzbiecie, szerokość grzbietu 70-75 mm, różne
kolory.”
Otrzymuje brzmienie:
„Wykonany z kartonu pokrytego z zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową na dokumenty w formacie A4,
z mechanizmem dźwigowym i dociskowym, etykietą dwustronną (wymienną) na grzbiecie, szer. grzbietu 70-75
mm, różne kolory.”
Zmiana 3:
1. Dotychczasowa treść Rozdział V ust. 3, Tabela, Lp. nr 46:
„Wykonany z kartonu pokrytego z zewnątrz folią PCV, na dokumenty w formacie A4, z mechanizmem
dźwigowym i dociskowym, etykietą dwustronną (wymienną) na grzbiecie, szerokość grzbietu 50 mm, różne
kolory,”
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Otrzymuje brzmienie:
„Wykonany z kartonu pokrytego z zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową na dokumenty w formacie A4, z
mechanizmem dźwigowym i dociskowym, etykietą dwustronną (wymienną) na grzbiecie, szer. grzbietu 50 mm,
różne kolory.”
2. Dotychczasowa treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, Tab., kol.3, Lp. nr 46 :
„Wykonany z kartonu pokrytego z zewnątrz folią PCV, na dokumenty w formacie A4, z mechanizmem
dźwigowym i dociskowym, etykietą dwustronną (wymienną) na grzbiecie, szerokość grzbietu 50 mm, różne
kolory,”
Otrzymuje brzmienie:
„Wykonany z kartonu pokrytego z zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową na dokumenty w formacie A4, z
mechanizmem dźwigowym i dociskowym, etykietą dwustronną (wymienną) na grzbiecie, szer. grzbietu 50 mm,
różne kolory.”
Zmiana 4:
1. Dotychczasowa treść Rozdział V ust. 3, Tabela, Lp. nr 77:
„Płyta DVD jednorazowego zapisu, pojemności minimum 4,7 GB kompatybilna z najnowszymi wersjami
nagrywarek i odtwarzaczy, z trwałą powierzchnią zabezpieczającą. Pakowana jednostkowo w opakowanie typu
"Slim".
Otrzymuje brzmienie:
„Płyta DVD+R, jednorazowego zapisu, o pojemności min. 4,7 GB kompatybilna z najnowszymi wersjami
nagrywarek i odtwarzaczy z trwałą powierzchnią zabezpieczającą Pakowana jednostkowo w opakowanie typu
"Slim".”
2. Dotychczasowa treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, Tab., Kol. 3, Lp. nr 77:
„Płyta DVD jednorazowego zapisu, pojemności minimum 4,7 GB kompatybilna z najnowszymi wersjami
nagrywarek i odtwarzaczy, z trwałą powierzchnią zabezpieczającą. Pakowana jednostkowo w opakowanie typu
"Slim".
Otrzymuje brzmienie:
„Płyta DVD+R, jednorazowego zapisu, o pojemności min. 4,7 GB kompatybilna z najnowszymi wersjami
nagrywarek i odtwarzaczy z trwałą powierzchnią zabezpieczającą Pakowana jednostkowo w opakowanie typu
"Slim".”
Zmiana 5:
3. Dotychczasowa treść Rozdział V ust. 3, Tabela, Lp. nr 42:
„Ryza - 500 szt., biały, gramatura - 80 g/m2, przeznaczony do użytku biurowego, do druku atramentowego
i laserowego, do kopiowania jedno i dwustronnego, bezpyłowy, bezdrzewny wg norm: białość CIE - 161 (+/-2),
gładkość ml/min - 170, grubość μm - 107, absolutna wilgotność % - 4,5”
Otrzymuje brzmienie:
„Ryza – 500 szt. biały, gramatura – 80 g/m2 (+/- 2), przeznaczony do użytku biurowego, do druku
atramentowego i laserowego, do kopiowania jedno i dwustronnego, bezpyłowy, bezdrzewny wg norm: białość
CIE – 161 (+/- 2), gładkość ml/min – 180 (+/- 50), grubość μm – 108 (+/- 3), absolutna wilgotność 3,6%–
5,0%”
4. Dotychczasowa treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, Tab., Kol. 3, Lp. nr 42:
„Ryza - 500 szt., biały, gramatura - 80 g/m2, przeznaczony do użytku biurowego, do druku atramentowego
i laserowego, do kopiowania jedno i dwustronnego, bezpyłowy, bezdrzewny wg norm: białość CIE - 161 (+/-2),
gładkość ml/min - 170, grubość μm - 107, absolutna wilgotność % - 4,5"
Otrzymuje brzmienie:
„Ryza – 500 szt. biały, gramatura – 80 g/m2 (+/- 2),
przeznaczony do użytku biurowego, do druku
atramentowego i laserowego, do kopiowania jedno i dwustronnego, bezpyłowy, bezdrzewny wg norm: białość
CIE – 161 (+/- 2), gładkość ml/min – 180 (+/- 50), grubość μm – 108 (+/- 3), absolutna wilgotność 3,6%–
5,0%”
Zmiana 6:
5. Dotychczasowa treść Rozdział V ust. 3, Tabela, Lp. nr 43:
„Ryza - 500 szt., biały, gramatura - 80 g/m2, przeznaczony do użytku biurowego, do druku atramentowego
i laserowego, do kopiowania jedno i dwustronnego, bezpyłowy, bezdrzewny wg norm: białość CIE - 161 (+/-2),
gładkość ml/min - 170, grubość μm - 107, absolutna wilgotność % - 4,5”
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Otrzymuje brzmienie:
„Ryza – 500 szt. biały, gramatura – 80 g/m2 (+/- 2), przeznaczony do użytku biurowego, do druku
atramentowego i laserowego, do kopiowania jedno i dwustronnego, bezpyłowy, bezdrzewny wg norm: białość
CIE – 161 (+/-2), gładkość ml/min – 180 (+/- 50), grubość μm – 108 (+/- 3), absolutna wilgotność 3,6%–
5,0%”
6. Dotychczasowa treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, Tab., Kol. 3, Lp. nr 43:
„Ryza - 500 szt., biały, gramatura - 80 g/m2, przeznaczony do użytku biurowego, do druku atramentowego
i laserowego, do kopiowania jedno i dwustronnego, bezpyłowy, bezdrzewny wg norm: białość CIE - 161 (+/-2),
gładkość ml/min - 170, grubość μm - 107, absolutna wilgotność % - 4,5"
Otrzymuje brzmienie:
„Ryza – 500 szt. biały, gramatura – 80 g/m2 (+/- 2), przeznaczony do użytku biurowego, do druku
atramentowego i laserowego, do kopiowania jedno i dwustronnego, bezpyłowy, bezdrzewny wg norm: białość
CIE – 161 (+/-2), gładkość ml/min – 180 (+/- 50), grubość μm – 108 (+/- 3), absolutna wilgotność 3,6%–
5,0%”
Zmiana 7:
Zamawiający informuje, że edytowalny wzór formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ,
uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26 lipca
2018 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty na formularzu cenowym pierwotnie
załączonym do SIWZ, Zamawiający uzna, że pomimo złożenia nieaktualnego formularza, Wykonawca uwzględnił
w nim wszystkie powyższe zmiany.
Ponadto zgodnie z art. 12a. ust 2 ustawy Pzp , Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13
sierpnia 2018 roku do godziny 11:00.
W wyniku zmiany terminu składania ofert, wymieniony w Rozdziale XV ust. 1 SIWZ termin składania ofert „do
dnia 01.08.2018 roku do godziny 11:00”, zastępuje się terminem „do dnia 13.08.2018 roku do godziny 11:00”,
wymieniony w Rozdziale XVI ust. 1 SIWZ termin otwarcia ofert „w dniu 01.08.2018 roku, o godzinie 11:15”
zastępuje się terminem „dnia 13.08.2018 roku, o godzinie 11:15”, a wymienione w Rozdziale XI ust. 11 SIWZ
wyrazy „w dniu 01 sierpnia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „w dniu 13 sierpnia 2018 r.”
Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić
w przygotowanych ofertach.
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