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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. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  
W części 1 zamówienia, w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja 

przedmiotu zamówienia – część 1 oraz w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – część 1) 

- zmienia: 

 pozycja nr 3 - Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - zapis „6 żeliwnych 

płyt grzejnych” na „6 rusztów żeliwnych”; 

 pozycja nr 4 - Patelnia gazowa uchylna na stelażu - zapis „przechył ręczny misy” na „przechył 

misy”; 

oraz uzupełnia pozycję nr 6 - Kocioł warzelny gazowy o zapis „ grzanie pośrednie”. 

 

W części 2 zamówienia, w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 1A do SIWZ – Specyfikacja 

przedmiotu zamówienia – część 2 oraz w załącznik nr 2A do SIWZ – Formularz ofertowy – część 2): 

 w pozycji nr 25 - Szatkownica do warzyw z kompletem noży usuwa zapis „wykonana ze stali 

nierdzewnej lub ze stali nierdzewnej z elementami tworzywa sztucznego” oraz zmienia zapis 

„kostka 1,5cmm-2cm” na „kostka 10mmx10mmx10mm”; 

 w pozycji nr 32 - Obieraczka do ziemniaków  zmienia zapis „wsad min 7 kg, wydajność min 

150kg/h” na  zapis „wsad min 8 kg, wydajność min 250kg/h”; 

 w pozycji nr 33 - Zmywarka przemysłowa do garnków i tac z dozownikiem płynu myjącego 

zmienia opis „zmywarka do garnków i tac, napięcie 400,  moc całkowita min. 7,13 KW, 

wykonana ze stal nierdzewnej lub stali kwasoodpornej,  w zestawie min 2 kosze, funkcja mycia 

i wyparzania, pojemność kosza mieszcząca min. GN 1/1, dozownik płynu myjącego i 

wspomagającego płukanie” na „zmywarka do garnków i tac, napięcie 400V, wykonana ze stali 

nierdzewnej, w zestawie min. 2 kosze o wym. min 550x600 mm, funkcja mycia i wyparzania, 

możliwość mycia GN 1/1, dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego oraz pompa 

wspomagająca płukanie, wysokość wsadu min. 600 mm", 

 w pozycji nr 38 – „Wałkownica automatyczna do wałkowania wszelkich rodzajów ciasta” 

zmienia na „Wałkownica do ciasta”    

 

Treść zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.  

W związku z powyższym zmianie ulega:  

- załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – część 1; 

- załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – część 2; 

- załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy – część 1; 

- załącznik nr 2A do SWZ – Formularz ofertowy – część 2.  

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian. 
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Równocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2020 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 12.02.2020 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 12.02.2020 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 

12.02.2020 r., o godz. 9.15. 

 

Zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieni



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                                                                                                                   Projekt pn. „Aktywni w ZAZ w Jarosławiu” 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób   
z Niepełnosprawnością Intelektualną  ul. Wilsona 6a 
Koło w Jarosławiu  37-500 Jarosław 

 


