
Wrocław, dnia 4.04.2019 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2410.1.2019.BO 

 
Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 

pod nazwą: Druk oraz dostawa publikacji dla Biura ds. promocji. Zadanie 1, 2, 3. 
 

INFORMACJA NR 2. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1. Dot. zadania 1 - w specyfikacji jest zapis, iż album ma być wykonany w oprawie 
twardej zintegrowanej. Oprawa zintegrowana jest połączeniem oprawy miękkiej i oprawy twardej, 
przy tego rodzaju oprawy okładka jest produkowana z kartonu i posiada elastyczność podobną do 
tej występującej w oprawach miękkich. Natomiast w specyfikacji jest mowa o tekturze 2 mm na 
okładkę, więc w takim przypadku wyklucza się oprawę zintegrowaną. Czy podtrzymują Państwo, iż 
ma to być tradycyjna oprawa twarda z okładką wykonaną na tekturze 2 mm, czy może ma to być 
oprawa zintegrowana z okładką wykonaną na kartonie? 
Odpowiedź 1. Zamawiający zmienia zapis w OPZ dla Zadania 1. W pkt pn: Uniwersytet 
Wrocławski, album, publikacja z numerem ISBN/oprawa/rodzaj: 
było: oprawa twarda, zintegrowana, tektura lita ok. 2mm + oklejka kreda błysk, foliowana,  + 
wyklejka - przód i tył)- papier niepowlekany ok. 150 g, 4+0, 
zmienia się na: oprawa twarda, tektura lita ok. 2mm + oklejka kreda błysk, foliowana, + wyklejka - 
przód i tył)- papier niepowlekany ok. 150 g, 4+0,. 
 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 1 (Załącznik nr 4a do SIWZ), 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 10.04.2019 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 10.04.2019 r. r. do godz. 10:30 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający  zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 
 

mgr Ryszard Żukowski 
KANCLERZ 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


