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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZACYCH W POSTĘPOWANIU 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 

22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 
dla Wojskowego Instytutu Łączności” – oznaczenie sprawy ZP-29-19-WIŁ, wpłynęły zapytania  
od Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1:  
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń drukujących”, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień zapisów umowy 
zawartych w paragrafie 1 ust. 11, a mianowicie czy dopuszczacie Państwo możliwość gromadzenia 
zużytych materiałów w kartonowych opakowaniach dostarczonych przez Wykonawcę, a następnie,  
po ich zapełnieniu odesłania ich do Wykonawcy kurierem – na koszt Wykonawcy (po uprzednim 
wystawieniu listu przewozowego przez Wykonawcę)? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość gromadzenia zużytych materiałów w kartonowych opakowaniach 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zapełnione kartony mogą zostać nadane firmą kurierską na koszt Wykonawcy, który to po ich 
otrzymaniu wystawi Kartę odpadu i prześle ją do Zamawiającego. 

Pytanie nr 2: 
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu 
składania ofert do dnia 20.12.2019r. 
Wniosek uzasadniam umożliwieniem Wykonawcom rzetelnego przygotowania dla Państwa oferty, 
uzyskaniem stosownych rabatów od producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz 
trwającym okresem przedświątecznym skutkującym opóźnieniami firm kurierskich podczas 
dostarczania ofert na czas. 
Będę bardzo wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.12.2019 r. 
 
Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ, ze względu na przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert: 
 

 



Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy  
ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria jawna, w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godziny 11.00.”  
  
Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:   

„Oferta na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  
dla Wojskowego Instytutu Łączności 

Nie otwierać przed 20.12.2019 r. godz. 11:30” 
  
Rozdział XIII – Miejsce oraz termin otwarcia ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 
Południowym, w sali nr 101, w dniu 20.12.2019 r. o godz. 11.30. 
 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.    

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.   

Zamawiający na stronie internetowej (www.bip.wil.waw.pl ) zamieścił SIWZ po modyfikacji.   

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl ) oraz w jego 
siedzibie.    

  

 


