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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/34/10
Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 193 000 € na:
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ, jaki wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie Wykonawcy:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy artykułów zawartych w załączniku do
przetargu z 3 dni na 7 dni roboczych (wzór umowy §3 pkt 4). Mamy 18 lat doświadczenia na rynku i
wiemy jak trudną logistycznie rzeczą jest dostarczenie tak różnorodnego towaru w takich ilościach w
ciągu 3 dni (w przypadku weekendu – rzecz niemożliwa).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy artykułów higienicznych
i środków czystości do 7 dni roboczych. Zgodnie z treścią rozdz. I pkt 3 SIWZ „Zamówienie będzie
realizowane przez okres 12 miesięcy, sukcesywnie, partiami, na podstawie zamówień cząstkowych
wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Realizacja każdego z zamówień cząstkowych
wystawionych przez Zamawiającego w formie faksu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 3 dni
roboczych od dnia wystawienia zamówienia. Zgodnie z rozdz. I pkt 4 SIWZ „ Dostarczanie
artykułów w ramach zamówień cząstkowych będzie odbywać się w dni robocze w godzinach od
8:00 do 10:00”.
Ponadto zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje
treść SIWZ w następujący sposób:
We wzorze umowy (załączniku nr 3 do SIWZ) §3 pkt 4 przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i dokonać rozładunku artykułów w terminie
każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze od daty
złożenia zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 2”.
Powyższe wyjaśnienie i zmiana SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy
sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają
zmianie.
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