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Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie i dostawa 
artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu w 2017 roku, z podziałem na części”. 

 

ZMIANA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 

I Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami: 

Pyt. nr 1 
Parasol z części 5. Podana przez Państwa specyfikacja nie odpowiada żadnemu dostępnemu parasolowi na 
rynku. Ponad to zdjęcie/wizualizacja parasola przedstawia model o średnicy 104 cm, a nie 119 cm 
i z metalowymi żebrami, a nie z włókna szklanego. Proszę o doprecyzowanie specyfikacji tej pozycji? 

Odp.: 
Wizualizacja parasola przedstawiona w opisie przedmiotu zamówienia została zamieszczona jako przykład 
prezentujący ogólny wygląd parasola. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stelaż/szyny parasola mają 
być wykonane z włókna szklanego. Średnica parasola objęta jest 10 procentową tolerancją. 
 
Pyt. nr 2 
W SIWS Zamawiający wskazał dostawę do Brukseli od pozycji 21 do 26., w OPZ jest wskazanie dostawy 
od pozycji 23 do 26. Bardzo prosimy o wskazanie poprawnych pozycji, gdyż jest to niezbędne do określania 
wagi i rzetelnej wyceny przesyłki międzynarodowej? 

Odp.: 
Przesyłka do Brukseli dotyczy wszystkich zamawianych produktów, tzn. od pozycji 21 do 26 zgodnie 
z zapisami SIWZ. 
 
II Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp., dokonuje modyfikacji treści SIWZ w taki 
sposób, że w Formularzu cenowym stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu zamówienia dla części VII 
DSR (Załącznik nr 4G DSR do SIWZ) zmienia: 

a) w pozycji 10DSR kolumna „nakład szt.” winno być wpisane: 12szt. 
b) w pozycji 11DSR kolumna „nakład szt.” winno być wpisane: 12szt. 

Powyższe zmiany wykonawca winien uwzględnić  przy sporządzaniu oferty. Zamawiający 
w załączeniu przekazuje aktualny (po zmianach) – Załącznik nr 4G DSR SOPZ część VII 

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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