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Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa materiałów biurowych
oraz piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz dostawa sprzętu biurowego dla potrzeb Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając
w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
bez ujawniania źródła zapytania udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania:
Pytania złożone w dniu 5.08.2020 r.
Pytanie 1
Spinacze metalowe krzyżowe 70 mm – występują w opakowaniu po 100 szt., prosimy o zmianę opisu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu zamówienia.
Pytanie 2
Skoroszyt plastikowy zawieszkowy występuje po 10 szt., prosimy o zmianę opisu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu zamówienia.
Pytanie 3
Notesy samoprzylepne w rozmiarze 40x50 mm występują w opakowaniu po 2 bloczki x 100 karteczek, prosimy o
zmianę opisu i przeliczenie ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu zamówienia.
Pytanie 4
Organizer ścienny o podanych przez Zamawiającego wymiarach (348 mm, szerokość 620 mm i wysokość 95
mm), składa się z 6 szuflad, prosimy o zmianę opisu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu. Załącznik 1 F poz. 34 zakresu rzeczowo – finansowego otrzymuje
brzmienie:
„Organizer ścienny - pojemnik na dokumenty do zawieszenia na ścianie składający się z 12 szuflad w formacie A4
w układzie poziomym, wykonany z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego o wymiarach 348 mm szerokość x
1045 mm wysokość x 95 mm grubość w kolorze białym”.
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Zmiana treści SIWZ:
Jednocześnie dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Anuluje się zamieszczone w dniu 4.07.2020 roku Załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F_zakres
rzeczowo_finansowy_poprawiony_4_08_2020

2) a w jego miejsce wprowadza się nowy wzór Załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F_zakres
rzeczowo_finansowy_poprawiony_7_08_2020 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień i
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Punkt XV.A.1) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu
24.08.2020 r. o godz. 11:00”.
4) Punkt XV.B. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2020 r.
o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B”

Zamawiający informuje jednocześnie, iż Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia wg nowego wzoru
Załączniki Nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F _zakres rzeczowo_finansowy_poprawiony_7_08_2020
Wszędzie tam, gdzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do specyfikacji powołuje
się na „Załączniki 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F _zakres rzeczowo_finansowy” dokonuje się zmiany na Załączniki Nr 1A,
1B, 1C, 1D, 1E, 1F _zakres rzeczowo_finansowy_poprawiony_7_08_2020.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania oraz zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią
integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00 | faks: +48 (17) 853 64 21 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl
1

