
  
   
 

miejscowość  Kraków, dnia 24.11.2017 
Zamawiający 
Województwo Małopolskie 
Małopolskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli 
Ul. Lubelska23 
30-003 Kraków 
(nazwa i adres Zamawiającego) 

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr 

ZP/271/13/2017 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli wraz z 
montażem realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja pomieszczeń 
bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem 
Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM" w ramach zadania budżetowego nr 3 
"Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - działanie 2.1 RPO", w szczególności 
lady, biurek, krzeseł biurowych, szafy kartotekowej, stolików, regałów i szaf do zabudowy, wieszaka 
na ubrania 
 
 

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie: 
W związku z ukazaniem się u Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę mebli - znak sprawy ZP/271/13/2017 zwracam się z zapytaniem. 
W formularzu cenowym - część I - tabela pozycja 30 "Wnęki wystawiennicze" podane są wymiary 

160x6x120h. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, podane są wymiary 
160x6x102h. Który z wymiarów jest odpowiedni. 

 
Wyjaśnienie: 
W Formularzu cenowym  część I  - pozycja 30 pojawiła się omyłka pisarska. Poprawny wymiar 
wynosi 160x6x102h, tak jak w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający  dokona stosownej zmiany w Załączniku  
nr 6- Formularz cenowy  część I- tabela pozycja 30. 

 

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu 
następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Zmienia się Załącznik nr 6 do SIWZ- Formularz cenowy część I.  
 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone 
terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian. 

 

 

 
Kierownik Zamawiającego  


