
 

 

 

 

 

 

 

 

nr postępowania: BZP.2710.7.2020.EH   Wrocław, 7.08.2020 r. 

 
INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla 
jednostek administracji centralnej UWr.” 

W oparciu o artykuł 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: 
 
 
Pytanie 1. Poz. 201 Segregator 35mm z dwoma kółkami (25mm),  na dokumenty 
formatu A4, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność, 
chroni przed zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek, dwustronna etykieta na grzbiecie, 
różne kolory. 
Poz. 202 Segregator 35mm z czterema kółkami (25mm), na dokumenty formatu A4, 
oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność, chroni przed 
zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek, dwustronna etykieta na grzbiecie, różne kolory 
Poz. 208 Segregator 35mm, z dwoma kółkami, różne kolory, na dokumenty formatu A5, 
oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, która chroni przed zabrudzeniami i 
wykrzywieniami okładek, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie. 
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie segregatorów o szerokości od 
35mm do 42mm. 

 
Odpowiedź 1. Zamawiający zmienia treść SIWZ tj.  
a) w poz. 201 Kalkulacji ceny/Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do SIWZ): 
było: Segregator 35mm z dwoma kółkami (25mm),  na dokumenty formatu A4, oklejony 
na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność, chroni przed 
zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek, dwustronna etykieta na grzbiecie, różne kolory 
zmienia się na: Segregator 35-42mm z dwoma kółkami (25mm),  na dokumenty formatu 
A4, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność, chroni 
przed zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek, dwustronna etykieta na grzbiecie, różne 
kolory. 
b) w poz. 202 Kalkulacji ceny/Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do SIWZ): 
było: Segregator 35mm z czterema kółkami (25mm), na dokumenty formatu A4, 
oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność, chroni przed 
zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek, dwustronna etykieta na grzbiecie, różne kolory 
zmienia się na: Segregator 35-42mm z czterema kółkami (25mm), na dokumenty 
formatu A4, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność, 
chroni przed zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek, dwustronna etykieta na grzbiecie, 
różne kolory. 
c) w poz. 208 Kalkulacji ceny/Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do SIWZ): 



 

było: Segregator 35mm, z dwoma kółkami, różne kolory, na dokumenty formatu A5, 
oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, która chroni przed zabrudzeniami i 
wykrzywieniami okładek, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie 
zmienia się na: Segregator 35-42mm, z dwoma kółkami, różne kolory, na dokumenty 
formatu A5, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, która chroni przed 
zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, 
różne kolory. 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmienioną Kalkulację ceny/Opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1a 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 
2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 
- składanie ofert: do dnia 12.08.2020 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 12.08.2020 r. do godz. 11:00. 
 
Zgodnie z dyspozycją 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 
Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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