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WYJAŚNIENIA I ZMIANY 
TREŚCI SPECYFIKAGI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Stały 

serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów 

eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - WSA-ZP-

08/2017 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

oraz dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

I WYJAŚNIENIA SIWZ 

1. Pytanie. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia które drukują w odległości 4 mm od krawędzi papieru. 

Odpowiedź. 

Zamawiający zgodnie z §2 ust. 2 pkt 9 Załącznika nr 1 do Umowy, wymaga aby udostępnione 

urządzenia drukujące drukowały w dowolnym miejscu na arkuszu papieru w odległości większej 

lub równej 5 mm od krawędzi papieru. Urządzenie które może drukować w odległości 4 mm od 

krawędzi papieru zostanie dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem, że spełnia 

pozostałe wymogi określone w SIWZ. 

II ZMIANY SIWZ 

Zamawiający modyfikuje treść Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ który otrzymuje 

jednolitą treść. Zmieniony i ujednolicony Załącznik Nr 1 do SIWZ oznacza się wersją 1.1. którą 

publikuje się poniżej. 
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Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się 

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień oraz modyfikacje SIWZ nie zmieniają w istotny sposób 

ustalonych zasad postępowania przetargowego a także przedmiotu zamówienia, w związku z 

powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert. 

W załączeniu: 

1. Zmieniony i ujednolicony Załącznik Nr 1 do SIWZ - wer.1.1. (7 str). 

DYREKTOR SĄDU 

podpis osoby upoważnionej 
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