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Nr sprawy: ZSCH - 12/D/2018 

Oznaczenie i numer sprawy: 
Dostawa i montaż  powiększalników fotograficznych na potrzeby pracowni kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkól Chemicznych w Bydgoszczy im, Ignacego Łukasiewicza przy 
ul. Łukasiewicza 3. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień  publicznych (dalej uPzp, Dz. U. 2017, poz. 1570). udziela się  następujących 
odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

Pytanie nr 1 
W związku z ponownym ukazaniem się  przetargiem na dostawę  powiększalników 
fotograficznych, uprzejmie proszę  o odpowiedz na pytanie: 
czy dopuścicie Państwo ofertę  w poz.2 na dostawę  powiększalników 6x6 z głowicą  czarno-
białą  kondensorową  z żarówką  opalową  75W typu K-4465 / Kaiser/ z kompletem filtrów 
multigrade pozwalających na kopiowanie obrazów również  na papierze wielogradacyjnym. 
Powód mojego pytania to : brak produkcji głowic do powiększalników czarno-białych typu 
Multigrade. 
Odpowiedź  
Zamawiający, informuje te dopuści powiększalnik o takich parametrach technicznych, 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający informuje o zmianie 
terminu składania i otwarcia ofert. 

Zmianie ulegają: 
1) pkt. IV.6.2). Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień  Publicznych i Tablica 

ogłoszeń), który otrzymuje brzmienie: 
„Termin składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-23, godzina 9:00.", 

2) pkt. IV.6.6). Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień  Publicznych i Tablica 
ogłoszeń), który otrzymuje brzmienie: 
„Informacje dodatkowe. 

Składanie ofert: w siedzibie Zespołu Szkól Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. 
Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat do dnia 23.03.2018r. do godz. 9.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2018r. o godz. 9:15 w siedzibie Zespołu Szkół  
Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat.", 

3) pkt. X1.1. i XI.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które otrzymują  brzmienie: 
„XII. Składanie ofert: w siedzibie Zespołu Szkół  Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. 
Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat do dnia 23.03.2018 r. do godz. 9.00". 
„X1.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2018 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zespołu Szkół  
Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
(www2sc.bydooszcz.ol) informacje dotyczące: 

kwoty, jaką  zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, 
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach". 
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