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                    Jarosław, dnia 04.02.2020 r. 

 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu 

pn. „Aktywni w ZAZ w Jarosławiu”, znak sprawy: PSONI/DP/2130-2/306/20. 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przedstawia poniżej pytania do treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

 

Pytanie: 

Dot. cz. 1, poz. 6 – kocioł warzelny gazowy – w jakiej obudowie ma być kocioł? -  okrągłej czy 

kwadratowej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dostawę kotła zarówno w okrągłej jak i kwadratowej obudowie. 

 

Pytanie: 

Dot. cz. 1. Czy Zamawiający wymaga montażu urządzeń z części 1 zapytania? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w części 1 oraz w części 2 zamówienia wymaga montażu/instalacji urządzeń, które tego 

wymagają. Wymóg ten został określony w pkt. III  SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, a także  

w §1 ust. 5 załącznika nr 6 do SIWZ - Projekt umowy – część 1 i załącznika nr 6A do SIWZ – Projekt 

umowy – część 2. 

 

Pytanie: 

Dot. OPZ cz.2 pkt. 38 (wałkownica automatyczna) - proszę o informację czy dopuszczona będzie 

wałkownica o zasilaniu 400V przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Dot. formularza cenowego cz. II - w poz. 18 i 25 znajduje termos stalowy 25l (po 6szt).  Proszę o 

informację czy podwójny zapis znalazł się omyłkowo czy też przedmiotem zamówienia jest 12 sztuk 

termosów 25l. 

 

Odpowiedź: 

W części 2 zamówienia Zamawiający wymaga dostawy tylko 6 sztuk termosów 25l (poz. 18 załącznika 

nr 2A do SIWZ). Jednocześnie zmienia treść Formularza ofertowego – część 2 poprzez usunięcie 

pozycji nr 24. 
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Zamawiający niniejszym modyfikuje treść SIWZ w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi 

na pytania. Treść odpowiedzi i zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich 

uczestników postępowania. Zmianie ulega załącznik nr 2A do SWZ – Formularz ofertowy – część 2. 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian. 

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 10.02.2020 r. do 

godz. 09:00. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega:  

1) pkt 15 dział XV SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Ofertę na każdą część zamówienia należy złożyć 

w odrębnym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło   

w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa wyposażenia gastronomicznego – część …….. 

Znak sprawy: PSONI/DP/2130-2/306/20 

Nie otwierać przed dniem 10.02.2020 r., godz. 9.15 

 

2) pkt 1 dział XVI SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi  

w niniejszej SIWZ) złożyć należy w siedzibie Zamawiającego w Jarosławiu przy ul. Wilsona 

6a, w terminie do dnia 10.02.2020 r. do godziny 9.00. 

 

 

3) pkt 1 dział XVII SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilsona 6a w Jarosławiu, w dniu 

10.02.2020 r., o godz. 9.15. 

 

Zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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