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OR-IV.272.2.18.2015                                                                               Rzeszów, dnia 28-05-2015 r. 
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 
promocyjnych” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,  
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytania: 
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Odpowiedź na pytania/ wyjaśnienia: 
 

Zamawiający nie przychyla się do wniosków Wykonawcy. 

 

W tym miejscu należy podkreślić, iż powyższe wnioski nie stanowią w rozumieniu przepisów 
ustawy, pytań dotyczących treści SIWZ – w rzeczywistości stanowią wniosek wykonawcy  
o zmianę jej treści. W tym miejscu należy podkreślić, że wniosek wykonawcy o zmianę treści 
SIWZ nie stanowi, w rozumieniu przepisów ustawy, pytania dotyczącego treści SIWZ. Przepis 
art. 38 ust. 1 ustawy daje uprawnienie wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego jedynie 
o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ – innymi słowy nie można na jego 
podstawie domagać się wprowadzenia zmian do SIWZ, polemizować z jej postanowieniami, 
czy też zadawać pytań zamawiającemu związanych co prawda z postępowaniem, ale nie 
będących przedmiotem SIWZ. Pomimo braku obowiązku odniesienia się zamawiającego do 
powyższych wniosków, zamawiający przypomina, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ 
(załącznik nr 6) „w każdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego wizualizacji 
konkretnego artykułu promocyjnego należy traktować ją jako materiał poglądowy, 
niewskazujący ściśle marki lub producenta przedmiotu zamówienia preferowanego przez 
Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie różnić się od 
prezentowanego”.  
 

Odnośnie prośby o sprecyzowanie liczby kolorów nadruku, zamawiający informuje że liczba 
ich wynika z pkt. II załącznika nr 6 (SOPZ) do SIWZ  oraz załącznika nr 1 do SOPZ.   
 

 

 


