
AG-I.272.1.31.2013                                                                                     Kielce, 11 października 2013 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Zakup tonerów oraz środków eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (ksero, fax,  

drukarki) ”, znak: AG-I.272.1.31.2013.      

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013. poz. 907ze zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 

1. W rozdziale III ust. 9 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

Było: 
c) wydajność artykułów równoważnych winna zostać odpowiednio stwierdzona testami 

przeprowadzonymi wg standardów norm ISO, tj: ISO/IEC 19752 norma pomiarów wydajność tonerów 

do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 – norma pomiarów wydajności kaset  

z tonerem do kolorowych drukarek laserowych ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 – norma 

pomiarów wydajności nabojów do drukarek atramentowych, przy czym zaświadczenia z testów muszą 

dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu, dokumenty 

winny zostać wystawione przez niezależny podmiot zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 231) i dołączone do oferty w języku polskim,  

Jest:  
c) wydajność artykułów równoważnych winna zostać odpowiednio stwierdzona testami 

przeprowadzonymi wg standardów norm ISO, tj: ISO/IEC 19752 norma pomiarów wydajność tonerów 

do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 – norma pomiarów wydajności kaset  

z tonerem do kolorowych drukarek laserowych ISO/IEC 24711 - norma pomiarów wydajności nabojów 

do drukarek atramentowych, przy czym zaświadczenia z testów muszą dotyczyć każdego artykułu 

oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu, dokumenty winny zostać wystawione 

przez niezależny podmiot zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 19 lutego 

 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 231) i dołączone do oferty w języku polskim,  

2. W rozdziale XIV  ust. 1 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 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 14.10.2013 roku,  

do godziny 11.30.  

 
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 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 18.10.2013 roku,  

do godziny 11.30. 



2. W rozdziale XIV ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 

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 337 

opisana: „Zakup tonerów oraz środków eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (ksero, fax,    

drukarki)”. 

 Nie otwierać przed dniem 14.10.2013 r., godz. 12.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
Jest: 

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 337 

opisana: „Zakup tonerów oraz środków eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (ksero, fax,    

drukarki)”. 

 Nie otwierać przed dniem 18.10.2013 r., godz. 12.00.  

          a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

3. W rozdziale XIV ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.10.2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 

 
Jest: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.10.2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 

 
 
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.  

 
Odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania ukażą się w najbliższym czasie  
na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zostaną 
przekazane do Wykonawców, którzy zadali pytania. 


