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Informacja dla Wykonawców nr 4 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                             

pn.: „Dostawa materiałów promocyjnych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach”, znak sprawy: AG-I.272.1.4.2018. 

 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, 

że: 

 

1. W rozdziale XX ust. 1-3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 27 marca 2018 roku, do godziny 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana: „Dostawa materiałów promocyjnych dla Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach”. CZĘŚĆ ………... 

Nie otwierać przed dniem 27 marca 2018 roku, godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332 

 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 28 marca 2018 roku, do godziny 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  



oraz opisana: „Dostawa materiałów promocyjnych dla Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach”. CZĘŚĆ ………... 

Nie otwierać przed dniem 28 marca 2018 roku, godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332 

 

2. W  ust. 5 Załącznika nr 1a do SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia dla Części I  wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

Było: 

5. Eleganckie pióro wieczne w stylowym opakowaniu. 
 

Ilość  60 szt. 

Pióro 

- wymiary bez skuwki: dł. 130 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów)  

- wymiary ze skuwką dł. 140 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

- korpus metalowy pokryty lakierem w kolorze czarnym matowym. 

- stalówka wykonana ze stali 

- elementy wykończeniowe metalowe: metalowa końcówka na górze pióra, od strony 

   klipsa oraz klips wykonane z metalu w kolorze złotym lub srebrnym 

- w miejscu łączenia korpusu z zatyczką metalowy pierścień w kolorze biało- 

   czerwonym 

- pióro z niebieskim nabojem 

Pudełko 

 

- uchylnie otwierane eleganckie etui wyłożone welurem 

- kolor: czarny 

- znakowanie: jednostronny grawer laserowy logo ŚUW w jednym kolorze 

- znakowanie niezmywalne i odporne na ścieranie, 

- jedno pole znakowania o wymiarach zapewniających czytelność  

Uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga przedstawienia do swojej 

akceptacji projektu graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie 

rozmieszczenia poszczególnych nadruków. 

 

Jest: 

5. Eleganckie pióro wieczne w stylowym opakowaniu. 
 

Ilość  60 szt. 

Pióro 

- wymiary bez skuwki: dł. 130 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów)  

- wymiary ze skuwką dł. 140 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

- korpus metalowy pokryty lakierem w kolorze czarnym matowym lub błyszczącym 

- stalówka wykonana ze stali 

- elementy wykończeniowe metalowe: metalowa końcówka na górze pióra, od strony 

   klipsa oraz klips wykonane z metalu w kolorze złotym lub srebrnym 

- w miejscu łączenia korpusu z zatyczką metalowy pierścień w kolorze biało- 

   czerwonym 

- pióro z niebieskim nabojem 

Pudełko 

 

- uchylnie otwierane eleganckie etui wyłożone welurem 

- kolor: czarny 

- znakowanie: jednostronny grawer laserowy logo ŚUW w jednym kolorze 

- znakowanie niezmywalne i odporne na ścieranie, 

- jedno pole znakowania o wymiarach zapewniających czytelność  

Uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga przedstawienia do swojej 

akceptacji projektu graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie 

rozmieszczenia poszczególnych nadruków. 

 
 

 

 



3. W  ust. 5 Załącznika nr 6a - Specyfikacja techniczna w zakresie Części I wprowadza  

się następujące zmiany: 

 

Było: 

5. Eleganckie pióro wieczne w stylowym opakowaniu. 

Ilość  60 szt. 

Pióro 

- wymiary bez skuwki: dł. 130 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów)  

- wymiary ze skuwką dł. 140 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

- korpus metalowy pokryty lakierem w kolorze czarnym matowym 

- stalówka wykonana ze stali 

- elementy wykończeniowe metalowe: metalowa końcówka na górze pióra, od strony 

   klipsa oraz klips wykonane z metalu w kolorze złotym lub srebrnym 

- w miejscu łączenia korpusu z zatyczką metalowy pierścień w kolorze biało- 

   czerwonym 

- pióro z niebieskim nabojem 

Pudełko 

 

- uchylnie otwierane eleganckie etui wyłożone welurem 

- kolor: czarny 

- znakowanie: jednostronny grawer laserowy logo ŚUW w jednym kolorze 

- znakowanie niezmywalne i odporne na ścieranie, 

- jedno pole znakowania o wymiarach zapewniających czytelność  

Oświadczam, że 

oferuję towar 

zgodny 

z wymaganymi 

parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 

 

Jest: 

5. Eleganckie pióro wieczne w stylowym opakowaniu. 

Ilość  60 szt. 

Pióro 

- wymiary bez skuwki: dł. 130 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów)  

- wymiary ze skuwką dł. 140 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

- korpus metalowy pokryty lakierem w kolorze czarnym matowym lub błyszczącym  

- stalówka wykonana ze stali 

- elementy wykończeniowe metalowe: metalowa końcówka na górze pióra, od strony 

   klipsa oraz klips wykonane z metalu w kolorze złotym lub srebrnym 

- w miejscu łączenia korpusu z zatyczką metalowy pierścień w kolorze biało- 

   czerwonym 

- pióro z niebieskim nabojem 

Pudełko 

 

- uchylnie otwierane eleganckie etui wyłożone welurem 

- kolor: czarny 

- znakowanie: jednostronny grawer laserowy logo ŚUW w jednym kolorze 

- znakowanie niezmywalne i odporne na ścieranie, 

- jedno pole znakowania o wymiarach zapewniających czytelność  

Oświadczam, że 

oferuję towar 

zgodny 

z wymaganymi 

parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej BIP zmodyfikowany Załącznik  

nr 6a - Specyfikacja techniczna w zakresie Części I. 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu 

składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach.  

 


