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UNIWERSYTET ŚLĄSKI                                                       Katowice, dnia  17.04.2019 r. 

ul. Bankowa 12,  

40- 007 KATOWICE 

NIP 634-019-71-34;   

REGON 000001347 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 NR DZP.381.028.2019.DW 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr DZP.381.028.2019.DW o wartości zamówienia poniżej kwoty  221.000 € p.n.: 

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów”. 

 

I. Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), jeśli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ 

Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytania Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert.  

Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 

a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

 

w związku z Państwa odpowiedzią "TONER ORYGINALNY LUB RÓWNOWAŻNY - KYOCERA TK-1150K 

CZARNY o wydajności 3000 stron A4 przy 5% pokryciu, do drukarek laserowych: Kyocera ECOSYS 

M6035cidn/M6530cidn/M6535cidn, Kyocera Ecosys P6035cd/P6035cdn", chcielibyśmy poinformować, że 

podany model tonera nie pasuje do podanych modeli drukarek, co zostało przez nas dopiero zauważone. Do tych 

drukarek odpowiednim tonerem jest TK5150. Pytanie brzmi czy rzeczywiście chodzi Wam o toner do podanych 

modeli drukarek, który owszem posiada wcześniej wymaganą przez Państwa wydajność tj 12000 stron ale toner 

powinien być TK 5150, czy o toner TK1150 posiadający 3000 stron, nie pasujący do tych drukarek. 

Proszę o doprecyzowanie. 
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Odpowiedź 1: 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,  zgodnie z którym  w uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający zmienia treść SIWZ: 

 

Załącznik nr 2A do SIWZ (część A postępowania) poz. 14 kolumna „nazwa artykułu wraz z parametrami 

wymaganymi przez Zamawiającego”  otrzymuje brzmienie: 

 

„TONER ORYGINALNY LUB RÓWNOWAŻNY - KYOCERA TK-1150 CZARNY o wydajności 3000 stron A4 przy 

5% pokryciu, do drukarek laserowych: Kyocera ECOSYS P2235dn/P2235dw/M2135dn/M2635dn/M2735dw” 

 

II. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,  zgodnie z którym  w uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający zmienia treść SIWZ: 

 

W załączniku nr 2A do SIWZ (część A postępowania) dodaje się poz. 16, która otrzymuje brzmienie: 

 

„TONER ORYGINALNY LUB RÓWNOWAŻNY - HP CF410A CZARNY (410A) 

o wydajności 2300 stron A4 przy 5% pokryciu, do drukarek laserowych: HPLJ Pro Color M452dn/M452nw/M402n, 

urządzeń wielofunkcyjnych: HP LJ ProColor MFP  M377dw/ M477fdn/M477fdw/M477fnw” 

 

Indeks: 116192 

Jednostka miary:  szt. 

Ilość: 2 szt. 

 

III. Działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp,  Zamawiający zmienia treść SIWZ: 

Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 

III p., pok. 69,40-007 Katowice w terminie do  25.04.2019 r. do godz. 10:30.  

Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godz. 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu 

Śląskiego, 40-007 Katowice ul. Bankowa 12  pok. nr 61, III p. 
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W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

W załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załącznik nr 2A  do SIWZ (dotyczy części A postępowania), 

uwzględniający powyższe zmiany.  

 

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

 

 

 

                                 Zatwierdzam: 

 

mgr Krystyna Fus –  

Z-ca Kanclerza ds. Administracyjnych 

 i Zarządzania Mieniem 


