
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02 
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, dnia 11.01.2023 r. 
ZDW/PW/2023/276/DN4/AN 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-132/22 

 
Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Dostawa papieru oraz materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, kserokopiarek  
i faksów 
(nr ZDW-DN-4-271-132/22)  

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. –  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej 
ustawą PZP) dokonana została zmiana treści SWZ w zakresie dotyczącym treści wzoru 
umowy (zał. nr 5 SWZ) – w kontekście aktualizacji i doprecyzowania zapisów określających 
umowny mechanizm dokonywania waloryzacji wynagrodzenia. 
Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania zamienny zał. nr 5 SWZ – wzór umowy (oznaczony 
datą 11.01.2023 r.) uwzględniający wprowadzone zmiany. 

 
II. W kontekście powyższego Zamawiający informuje, iż zmieniony został określony w SWZ oraz 

ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym 
postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert   – 17.01.2023 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert     – 17.01.2023 r. godz. 12:00 

 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 7 i pkt 10 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ 
– cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania zamienne str. 18, 19 i 33 SWZ – cz. opisowa (oznaczone  
datą 11.01.2023 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia 
o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu  
30.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00526605/01  (w ramach zmiany zapisów sekcji VIII  
pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
o zamówieniu zamieszczone w BZP (z dnia 11.01.2023 r.). 

 
III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące dokumenty oznaczone  
datą 11.01.2023 r.: 
 zamienne str. 18, 19 i 33 SWZ – cz. opisowa, 
 zamienny zał. nr 5 – wzór umowy 
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
www.zdw.krakow.pl 
1 x DN-4 a/a 


