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Katowice dn. 2 lutego 2010 r.

II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/97/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej 193 000 € na:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:
w zakresie części A – materiały biurowe zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ; w zakresie części B materiały biurowe zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ; w zakresie części C - materiały biurowe
zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający
udziela następującego wyjaśnienia:
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1. Pytanie Wykonawcy:
Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego (pismo z dnia 01.02.2010 r.): „Zaoferowana taśma powinna
odpowiadać parametrom taśmy „Gęsia skórka”, czyli ma być biała, papierowa, z możliwością odklejania i
przyklejania, pisania po niej, o długości minimum 25 m i szerokości minimum 13 mm”.
Informujemy, że nie występują na rynku taśmy w kolorze białym.
Czy możemy Zaproponować taśmę w kolorze żółtym, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie przygotować
oferty przetargowej spełniającej Państwa wymagania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy gładkiej w kolorze żółtym z zachowaniem
pozostałych wymaganych parametrów tj. „ma być papierowa, z możliwością odklejania i przyklejania, pisania
po niej, od długości minimum 25 m i szerokości minimum 13 mm.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu
oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając go na
dzień:
Termin składania ofert upływa 05.02.2010 o godzinie 10:30
Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa 06.03.2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi 05.02.2010 r. o godzinie 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

Specjalista
Aneta Knapik
……………………………………………………….
Sekretarz Komisji Przetargowej:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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