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Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na „Dostawa artykułów 
papierniczo – biurowych.” 

Zamawiający informuje,  że na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

Dział II  Opis przedmiotu zamówienia: zmienia się poprzez zmianę ilości w asortymencie w poniższych 
pozycjach :

Punkt 1 w tabeli brzmiał
Papier  ksero  A4  biały,  gramatura  80  g/m2  białość   ≥   161  CIE  (  ryza  500  ark.)  typu  POLLUX lub 
równoważny, jednostka miary ryza, ilość 2000 

Punkt 1 w tabeli otrzymuje brzmienie
Papier  ksero A4 biały,  gramatura  80  g/m2  białość   ≥   161 CIE   (  ryza  500 ark.)  typu  POLLUX lub 
równoważny, jednostka miary ryza, ilość 1700

Punkt 97 w tabeli brzmiał
Toner do kserokopiarki  Ricoh Aficio 2015/2018 Typ 1230 D (oryginał) jednostka miary szt., ilość 60

Punkt 97 w tabeli otrzymuje brzmienie
Toner do kserokopiarki  Ricoh Aficio 2015/2018 Typ 1230 D (oryginał) jednostka miary szt., ilość 50

Punkt 98 w tabeli brzmiał
Toner SAMSUNG ML-2010 D3 (regenerowany) jednostka miary szt. ilość 60

Punkt 98 w tabeli otrzymuje brzmienie
Toner SAMSUNG ML-2010 D3 (regenerowany) jednostka miary szt. ilość 70

Punkt 99 w tabeli brzmiał
Toner SAMSUNG ML-2010 D3 (oryginał) jednostka miary szt. ilość 60

Punkt 99 w tabeli otrzymuje brzmienie
Toner SAMSUNG ML-2010 D3 (oryginał) jednostka miary szt. ilość 35

Punkt  100 w tabeli brzmiał
Tusz EPSON Multipak T0807 jednostka miary szt. ilość 10

Punkt 100 w tabeli otrzymuje brzmienie
Tusz EPSON Multipak T0807 jednostka miary szt. ilość 6

Punkt  101 w tabeli brzmiał
Tusz HP 940 czarny (oryginał )jednostka miary szt. ilość 20

Punkt 101 w tabeli otrzymuje brzmienie
Tusz HP 940 czarny (oryginał )jednostka miary szt. ilość 12



Punkt  103 w tabeli brzmiał
Tusz HP F 2280 czarny (oryginał)jednostka miary szt. ilość 15

Punkt 103 w tabeli otrzymuje brzmienie
Tusz HP F 2280 czarny (oryginał)jednostka miary szt. ilość 10

Punkt  104 w tabeli brzmiał
Tusz HP F 2280 kolor (oryginał)jednostka miary szt. ilość 15

Punkt 104 w tabeli otrzymuje brzmienie
Tusz HP F 2280 kolor (oryginał)jednostka miary szt. ilość 5

Punkt  105 w tabeli brzmiał
Toner HP 1100 ( regenerowany )jednostka miary szt. ilość 15

Punkt 105 w tabeli otrzymuje brzmienie
Toner HP 1100 ( regenerowany )jednostka miary szt. ilość 10

Punkt  110 w tabeli brzmiał
Toner HP 2300 ( oryginał )jednostka miary szt. ilość 15

Punkt 110 w tabeli otrzymuje brzmienie
Toner HP 2300 ( oryginał )jednostka miary szt. ilość 12

Punkt  111 w tabeli brzmiał
Toner HP 1320 (49a) (oryginał) jednostka miary szt. ilość 20

Punkt 111 w tabeli otrzymuje brzmienie
Toner HP 1320 (49a) (oryginał) jednostka miary szt. ilość 18

Punkt  112 w tabeli brzmiał
Toner HP 1160 (regenerowany) jednostka miary szt. ilość 15

Punkt 112 w tabeli otrzymuje brzmienie
Toner HP 1160 (regenerowany) jednostka miary szt. ilość 10

W celu umożliwienia uwzględnienia powyższych zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w treści przygotowywanych ofert oraz stosując się do art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, termin składania ofert zostaje przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian 
w ofertach do dnia 15.12.2011r. Godz. 09:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Polna 7 w Kancelarii - pokój nr 1

Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  obecności  wykonawców,  którzy  przybędą  do  siedziby 
administracji ROM IV Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.,   ul. Miodowa 8  w 
Płocku, w dniu 15.12.2011 r. godz. 09.30

Ponieważ zmiany w tych zakresach prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamieścił 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Otrzymują:
1. Wszyscy Wykonawcy
2. www.mzgm-plock.pl  
3. Tablica ogłoszeń MZGM – TBS Sp. z o.o. w Płocku
4. a/a 

http://www.mzgm-plock.pl/

