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AG.I.272.1.41.2012                                                                                                            Kielce, 12 grudnia 2012 r. 

 
Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby pracowników Wydziału Certyfikacji  

i Rozwoju Regionalnego realizujących zadania związane z zamykaniem Zintegrowanego Programu 

Rozwoju Regionalnego”, znak: AG.I.272.1.41.2012. 
 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 

- w rozdziale III  ust. 4 SIWZ: 

 

Było: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do oryginalnych materiałów produkowanych 

przez producentów urządzeń, z zastrzeżeniem pkt. 2. pod warunkiem, że będą to materiały o parametrach 

techniczno-jakościowych nie gorszych niż właściwe dla określonej klasy materiałów oryginalnych. W przypadku 

zaoferowania artykułu równoważnego konieczne jest potwierdzenie (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) przez 

wykonawcę, że są to materiały o parametrach techniczno-jakościowych i właściwościach nie gorszych niż 

oryginalne, spełniające standardy jakościowe określone w odpowiednich normach. 

 
Jest: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że będą to materiały o parametrach 

techniczno-jakościowych nie gorszych niż właściwe dla określonej klasy materiałów oryginalnych. W przypadku 

zaoferowania artykułu równoważnego konieczne jest potwierdzenie (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) przez 

wykonawcę, że są to materiały o parametrach techniczno-jakościowych i właściwościach nie gorszych niż 

oryginalne, spełniające standardy jakościowe określone w odpowiednich normach. 

 

- w rozdziale III  ust. 5 SIWZ, usuwa się pkt 4: 

 

4) oświadczenie, że wszelkie uszkodzenia urządzeń wynikłe z faktu użycia równoważnych materiałów 

eksploatacyjnych będą usuwane w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na koszt Wykonawcy.  

 

- w rozdziale VI  ust. 5 SIWZ, usuwa się pkt 4: 

4) oświadczenie, że wszelkie uszkodzenia urządzeń wynikłe z faktu użycia równoważnych materiałów 

eksploatacyjnych będą usuwane w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na koszt Wykonawcy. 

 

 



- w rozdziale VI dodaje się ust.9 pkt 1: 

9. Inne dokumenty składające się na ofertę: 

1) oświadczenie, że wszelkie uszkodzenia urządzeń wynikłe z faktu użycia równoważnych materiałów 

eksploatacyjnych będą usuwane w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na koszt Wykonawcy.  

 

- w § 5 ust. 4 Projektu Umowy:  

 
Było:  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona 
zamówienia w określonym terminie. W takim razie odstąpienie od umowy nastąpi w dniu 31 grudnia 
2012 r.  

 

Jest: 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona 
zamówienia w określonym terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2. W takim razie odstąpienie od 
umowy nastąpi w dniu 31 grudnia 2012 r.  

 

- w § 6 ust. 1 Projektu Umowy:  
 
Było: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmi za wady na okres 12 miesięcy 
od daty dostawy towaru oraz udziela gwarancję jakości producenta. 

Jest: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmi za wady, gwarancji na 12 
miesięcy od daty dostawy towaru oraz gwarancji jakości producenta na okres 12 miesięcy. 

 

 

W Formularzu cenowym Załączniku nr 3 do SIWZ zmienia się nazwę kolumny C i D oraz usuwa się zakładkę  

o nazwie wyposażenie biurowe stanowiącą dotychczasowy załącznik nr 3b. 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, że:  

-  usunięto załącznik  nr 3b (formularz cenowy), 

-  zmieniono załącznik nr 3 (formularz cenowy), 

-  zmieniono załącznik nr 7 (Projekt Umowy). 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i nie powodują 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. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej SIWZ z załącznikami, 

uwzględniającą wszystkie wprowadzone zmiany. 

 
 


