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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy druków.
Ogłoszenie nr 505641-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  modyfikuje  SIWZ  
w następujący sposób:

- w SIWZ w ptk 7 Zamawiający zastępuje zapis: „7.1 w celu sprawdzenia wymagań, opisanych w załączniku
nr 4 do SIWZ, zamawiający wymaga złożenia następujących próbek asortymentu: Pakiet nr 1: - 5 białych i 5
żółtych arkuszy samokopii w celu sprawdzenia kopiowania; - 2 arkusze kartonu 250g/m2, A-3, bigowany na
trzy części, wzdłuż krótszego boku; - druk 5 arkuszy - pozycja nr 153, według załączonego wzoru. Pakiet nr
2: próbkę papieru i listew w celu sprawdzenia wymagań, opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Pakiet nr 3:
próbki po 1 szt. dla każdej pozycji (bez nadruku).”
zapisem:
„7.1 w celu sprawdzenia wymagań, opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ, zamawiający wymaga złożenia
następujących  próbek  asortymentu:  Pakiet  nr  1:  -  5  białych  i  5  żółtych  arkuszy  samokopii  w  celu
sprawdzenia kopiowania; -  2  arkusze kartonu 250g/m2, A-3, bigowany na trzy części,  wzdłuż krótszego
boku; - druk 5 arkuszy - pozycja nr 154 - Okołooperacyjna karta kontrolna, według załączonego wzoru. Pakiet
nr 2: próbkę papieru i listew w celu sprawdzenia wymagań, opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Pakiet nr
3: próbki po 1 szt. dla każdej pozycji (bez nadruku).”

- w SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:  
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  
ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 25/01/2018 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 25/01/2018 r., do godz. 11:30....]

zapisem:



[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  
ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 26/01/2018 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 26/01/2018 r., do godz. 11:30....]

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 26.01.2018 r., ulega termin składania 
i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


