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AG.I.272.1.41.2012                                                                                                            Kielce, 13 grudnia 2012 r. 

 
Informacja dla Wykonawców nr 2 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  usuwa się ust. 3 SIWZ: 

 

3. Zamawiający w zaznaczonych pozycjach (kolumnie D) Formularza cenowego (czerwoną czcionką 

wpisano „oryginał”) Załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ, wymaga oryginalnych produktów ze względu na 

postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych. 

 

- w rozdziale III  ust. 10 SIWZ: 

Było:  

10. W przypadku uszkodzenia urządzenia Zamawiającego na skutek wadliwego działania 

dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na własny koszt, niezwłocznie 

od daty zgłoszenia awarii. 

Jest:  

10. W przypadku uszkodzenia urządzenia Zamawiającego na skutek wadliwego działania 

dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna), w autoryzowanym serwisie producenta 

sprzętu na własny koszt i ryzyko w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia awarii. 

 

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

1. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych 

produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego producenta urządzenia, jak 

też, że produkt nie jest oryginalny, nowy, jest regenerowany lub napełniany, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego wymieni go bezpłatnie na materiał spełniający wymagania w terminie 2 dni 

roboczych. 

 



 

Jest: 

1. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 

dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń 

wielofunkcyjnych, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny 

od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez zamawiającego  

o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt  

i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 

 

- w § 6a ust. 4 Projektu Umowy:  
Było:  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia urządzenia, spowodowanego przez 

materiał eksploatacyjny równoważny w odniesieniu do materiałów pochodzących od producenta 

urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie 

producenta sprzętu na własny koszt i ryzyko w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia awarii. 

Jest:  

4. W przypadku uszkodzenia urządzenia Zamawiającego na skutek wadliwego działania 

dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna), w autoryzowanym serwisie producenta 

sprzętu na własny koszt i ryzyko w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia awarii. 

 

 

W Formularzu cenowym Załączniku nr 3 do SIWZ usuwa się wpisy „oryginał” w kolumnie D wpisane czerwoną 

czcionką oraz w kolumnie F w poz. 5 dopisuje się słowo „black”. 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, że:  

-  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 nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia  

o zmianie ogłoszenia w BZP. 

 

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

uwzględniającą wszystkie wprowadzone zmiany. 

 
 


