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ZMIANA  1  

 
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), 
w związku z zapytaniami Wykonawcy udziela się wyjaśnień do SIWZ oraz zmienia się 
termin składania i otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na: Przygotowywanie i 
dostarczanie posiłków dla  uczestników zaj ęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół 
Rolniczych w ramach realizacji projektu pn.: „Lepsz a szkoła zawodowa – lepszym 
jutrem III” -  (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 215197-2012 z dnia 
09.10.2012 r.; ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP nr 219751-2012 z dnia 
16.10.2012 r.). 

 
I. Odpowiedzi na zapytania:  
1. Zamawiający w pkt. 1.3 SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia ujął m.in.: „sok do picia 
o pojemności min. 250ml lub przygotowany i gotowy do spożycia gorący kubek „gorąca 
zupka” do picia o pojemności 250ml”. Określenie „gorący kubek” jest zastrzeżonym 
znakiem handlowym dla produktu KNORR. Czy biorąc to pod uwagę zamawiający 
podtrzymuje powyższy zapis? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w miejsce 
„gorącego kubka” klasycznej zupy odpowiadającej pojemnością (250ml) i konsystencją 
wspomnianemu „gorącemu kubkowi”? 
Odp . Zamawiaj ący dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwi ązanie.  
Zamawiaj ący jednocze śnie wyja śnia, że w opisie przedmiotu zamówienia u żywając 
okre ślenia: gotowy do spo życia gor ący kubek „gor ąca zupka” chciał jedynie 
przybli żyć Wykonawcom co miał na my śli a nie sugerowa ć produkt konkretnej 
firmy. Reasumuj ąc, słowo: „gor ący kubek” zostało u żyte tylko i wył ącznie 
pogl ądowo. 
2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie sprecyzował terminu realizacji 
zamówienia a mianowicie nie podał: 
- godzin lub przedziału godzinowego dostarczania zamówienia, 
- dni, w których ma być dostarczane zamówienie tj.: dni „robocze-nauki”, czy również poza 
tymi dniami, tj. np. w święta, przerwy w nauce – w czasie ferii? Prosimy o sprecyzowanie 
terminu realizacji zamówienia. 
Odp. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 
uczestników zaj ęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych. Zaj ęcia te b ędą się 
odbywa ć w systemie pozalekcyjnym (od poniedziałku do pi ątku) – w danym dniu nie 
może być zaplanowanych wi ęcej ni ż 3 godziny zaj ęć pozalekcyjnych mi ędzy 
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godzin ą 14:00 a 18:00. Przygotowane posiłki powinny by ć dostarczone przed 
rozpocz ęciem pierwszej godziny zaj ęć – około godziny 14:00-15:00. Dodatkowo 
Zamawiaj ący okre ślił wymagania w dodatku nr 3 do SIWZ: „Potrzebna li czba 
zestawów (w tym okre ślenie kiedy sok a kiedy gor ący kubek) b ędzie podawana na 
roboczo minimum 3 dni przed ka żdymi zaj ęciami”. 
 
II. W Ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym i SIWZ  zmienia si ę termin składania           

i otwarcia ofert:  
 

1. W Ogłoszeniu w pkt. 14): MIEJSCE I TERMIN SKŁADA NIA OFERT:   
1) wyrazy: „Oferty należy składać/przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 

12A, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie, wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i 
Mienia Powiatu, w pok. nr 210, w terminie do dnia 17.10.2012 r. do godz. 10:00” 
zastępuje się wyrazami: „Oferty należy składać/przesyłać na adres: Starostwo 
Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie, wydział Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, w pok. nr 210, w terminie do dnia                
19.10.2012 r. do godz. 10:00”. 

2) wyrazy: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Zamawiającego  - pok. nr 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 
12A, 46-100 Namysłów” zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 
19.10.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego  - pok. nr 211 Starostwo 
Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów”. 

    
2. W SIWZ: 
1)  W pkt. 1.4.2. SIWZ wyrazy: „Oferty należy składać do dnia 17.10.2012 r. do godz. 

10:00 w pok. 210 Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A.” 
zastępuje się wyrazami: „Oferty należy składać do dnia 19.10.2012 r. do godz. 10:00 
w pok. 210 Starostwa Powiatowego  w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A.” 

2)  W pkt. 1.4.3. wyrazy: „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2012 r.                  
o godz. 11:00 w pok. 211 Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 
12A” zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2012 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Zamawiającego  - pok. nr 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac 
Wolności 12A, 46-100 Namysłów.” 

3)   W pkt 1.10.1. SIWZ wyrazy: „Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2012 r.  o godz. 
10:00.” zastępuje się wyrazami: „Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2012 r.                   
o godz. 10:00.” 

4)   W pkt. 1.10.2. SIWZ wyrazy: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2012 r. o godz. 
11:00  w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, 
Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów” Zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert 
odbędzie się w dniu 19.10.2012 r. o godz. 11:00  w siedzibie Zamawiającego – pok. 
211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.” 
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