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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/073/2018-604       Lublin, dn. 19.10.2018 r. 

 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 euro 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby 

jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ 

w następującym zakresie: 

 

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału XI ust. 1 pkt 5 SIWZ w następujący sposób: 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Próbka ma pokazać jakość i estetykę wykonania materiałów promocyjnych. Próbki stanowią część oferty i będą podstawą 

do oceny oferty w kryterium „Jakość i estetyka wykonania” zgodnie z kryteriami opisanymi w Rozdziale XIV SIWZ. 

W przypadku braku którejkolwiek próbki oferta zostanie odrzucona. Wykonawca przedstawi próbki bez znakowania, 

grawerów, nadruków. Należy przedstawić produkt czysty, gotowy do znakowania. 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Próbka ma pokazać jakość i estetykę wykonania materiałów promocyjnych. Próbki stanowią część oferty i będą podstawą 

do oceny oferty w kryterium „Jakość i estetyka wykonania” zgodnie z kryteriami opisanymi w Rozdziale XIV SIWZ. 

W przypadku braku którejkolwiek próbki oferta zostanie odrzucona. Wykonawca przedstawi próbki bez znakowania, 

grawerów, nadruków. Należy przedstawić produkt czysty, gotowy do znakowania (nie dotyczy poz. 11, 44, 45). 

 

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załączników nr 1 do SIWZ w następujący sposób: 

1. Poz. 5 Zestaw piśmienniczy typu Mark Twain 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Zestaw piśmienniczy typu Mark Twain 

 Zestaw składający się z chromowanego wiecznego pióra oraz długopisu z mechanizmem obrotowym 

 Zestaw umieszczony w eleganckim welurowym etui w kolorze czarnym, rozmiar 16,8x7,5x3,2 cm 

 Długopis z niebieskim wkładem 

 Znakowanie: grawer  w jednym miejscu na długopisie i piórze oraz znakowanie na wieczku opakowania, po 

akceptacji przez Zamawiającego 

Zamówienia w turach 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Zestaw piśmienniczy typu Mark Twain 

 Zestaw z elementami chromowanymi składający się z wiecznego pióra i długopisu z mechanizmem obrotowym 

 Zestaw umieszczony w eleganckim welurowym etui w kolorze czarnym, rozmiar 16,8x7,5x3,2 cm 

 Długopis z niebieskim wkładem 

 Znakowanie: grawer  w jednym miejscu na długopisie i piórze oraz znakowanie na wieczku opakowania, po 

akceptacji przez Zamawiającego 

Zamówienia w turach 
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2. Poz. 27 Plecak sportowy 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Plecak sportowy 

 Wykonany z poliestru 600 D i żakardu, wyposażony dodatkowo w bezpieczną kieszeń na portfel. Pod klapą zamykana 

na zamek kieszeń z siateczki. Duża wewnętrzna kieszeń. Wzmocniony tył. Miękkie paski na ramionach. Uchwyt do 

przenoszenia.  

 Wymiary: 29x47x18 cm 

 kolory do uzgodnienia przy zamówieniu 

 Nadruk na kieszeni w rozmiarze 80x220 mm sitodruk  

zamówienie w turach 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Plecak sportowy 

 Wykonany z poliestru 600 D i żakardu, wyposażony dodatkowo w bezpieczną kieszeń na portfel. Pod klapą zamykana 

na zamek kieszeń z siateczki. Duża wewnętrzna kieszeń. Wzmocniony tył. Miękkie paski na ramionach. Uchwyt do 

przenoszenia.  

 Wymiary: 29x47x18 cm (+/- 8 cm), pojemność nie mniej niż 10 l 

 kolory do uzgodnienia przy zamówieniu 

 Nadruk na kieszeni w rozmiarze 80x220 mm sitodruk  

zamówienie w turach 

 

3. Poz. 28 Plecak sportowy typu Teamwear Backpack 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Plecak sportowy typu Teamwear Backpack 

 2 przegrody, Przednia kieszonka na zamek, Boczne kieszonki z siatki 

 Nylonowy uchwyt 

 Wyjście słuchawkowe 

 Regulowane szelki 

 Wyściełane plecy 

 600D poliester 

 Wymiary: 31 x 41 x 24 cm 

 kolory do uzgodnienia przy zamówieniu 

 Nadruk na kieszeni w rozmiarze 80x220 mm sitodruk  

zamówienie w turach 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Plecak sportowy typu Teamwear Backpack 

 Przednia kieszonka na zamek, Boczne kieszonki z siatki 

 Nylonowy uchwyt 

 Wyjście słuchawkowe 

 Regulowane szelki 

 Wyściełane plecy 

 600D poliester / 420D Nylon 

 Wymiary: 31 x 41 x 24 cm (+/- 4 cm), pojemność nie mniej niż 20 l 

 kolory do uzgodnienia przy zamówieniu 

 Nadruk na kieszeni w rozmiarze 80x220 mm sitodruk  

zamówienie w turach 
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4. Poz. 30 Worek sportowy 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Worek sportowy  

 Worek wykonany z poliestru w rozmiarze ok. 34x42 cm 

 Kolor worka - mix kolorów 

 Worek zamykany sznurkiem w kolorze białym 

 Nadruk  -  sitodruk jeden kolor  

Zamówienie w turach 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Worek sportowy  

 Worek wykonany z poliestru w rozmiarze ok. 34x42 cm 

 Kolor worka - mix kolorów 

 Worek zamykany sznurkiem w kolorze białym lub czarnym 

 Nadruk – sitodruk jeden kolor  

Zamówienie w turach 

 

III. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału XII SIWZ w następujący sposób: 

1) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII ust. 1 SIWZ 

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lubin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224;  
w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 12:00. 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lubin; 
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224;  
w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz. 12:00. 

 

2) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII ust. 5 SIWZ 

 

TREŚC PRZED MODYFIKACJĄ: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr C-224 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr C-224 

 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

bez zmian. 

 

       Prorektor ds. ogólnych 

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

 

 


