
Wrocław, dnia 21 września 2020 r. 

 
 
 
 
nr postępowania: BZP.2710.9.2020.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana drogą elektroniczną wg rozdzielnika 
oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów 
promocyjnych z logo UWr. Zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 
 

 INFORMACJA NR 4. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 
treści treśCI specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 

Pytanie nr 1: (Podpunkt 8, plecak typu worek). Informacja zawarta w SIWZ nie jest 
jednoznaczna, a średnica (FI) sznurka znacząco wpływa na cenę oferowanego produktu 
oraz jego estetykę. Dlatego ponawiamy pytanie, jaka powinna być minimalna średnica 
sznurka? 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 

 
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu tj. w Zał. nr 1a do SIWZ 
Kalkulacja cenowa. Zad. 1-8,  

a) w poz. 3 (Torba ekologiczna) tabeli dla Zadania 4: 
jest: 2000 
zmienia się na: 1500 

b) w poz. 1 (Skarpetki) tabeli dla Zadania 7: 
jest: szt 
zmienia się na: para 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmienioną Kalkulację cenową. Zadanie 1-8 (Zał. nr 1a do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 38 ust. 4 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 30.09.2020 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:30. 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu 
Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

Dyrektor Generalny 
mgr Barbara Starnawska 


