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ZMIANA 1 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a  w powiązaniu z art. 12a 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 Wykonawców, udziela się 
wyjaśnień do SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert - przetarg 
nieograniczony na: Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznyc h dla 
zawodu bran ży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu pn. „LEPSZA 
SZKOŁA ZAWODOWA LEPSZYM JUTREM III”  - (ogłoszenie o zamówieniu zostało 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2013 r. po numerem 
105738-2013; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2013 r. pod numerem: 115388-2013). 
 

I Odpowiedzi na zapytania: 
1) dot. 1 cz ęści – poz. 8, 9, 11:   
Czy nie nastąpiło skopiowanie opisu parametrów z poz. 7 – „wykonane z hartowanej 
stali węglowej, powierzchnie tnące szczęk są polerowane, ergonomiczna rączka 
pokryta jest antypoślizgowym tworzywem twardość szczęk 55-57 HRC”? W poz. 8, 9, 
11 dopisano długość 120. Informujemy, że nie występują szczypce o twardości 55-57 
HRC o długości 120 mm (produkowane są większe rozmiary). Czy dopuszcza się 
szczypce:  
- o większym rozmiarze, 
- bez określenia twardości rozmiarze 120? 
Odp. Dopuszcza si ę szczypce o wi ększym rozmiarze – 130mm o twardo ści              
55-57 HRC.  
2) Prosimy o usuni ęcie z projektu umowy nast ępujących zapisów: 
§1 ust.4  zwracam uwagę, ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest 
integralną częścią umowy. 
§3 ust.2 pkt. 7 –wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy obejmuje  m.in. koszty 
wniesienia na miejsce wskazane przez zamawiającego  
UWAGA: §3 ust.2 pkt. 9 –wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy obejmuje m.in. 
odszkodowania za szkody w związku z realizacją umowy  
UWAGA: § 4 – cały paragraf do usunięcia 
§5 ust.3 – dostawca zostaje zobowiązany do usuwania w ramach gwarancji i rękojmi 
usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ma nic o możliwości 
zwrotu ceny. To nie jest zgodne ze standardami przyjętymi przez TME. 
§ 5 ust. 4 jeśli naprawa miałaby trwać dłużej niż 8 godzin przewiduje się 
zobowiązanie do dostarczenia urządzenia zastępczego  
§ 6 ust. 2 dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od 
daty odbioru dostawy.  
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Proszę o przesłanie projektu umowy po korektach. 
Odp. Zamawiaj ący nie dopuszcza zaproponowanych w pytaniu rozwi ązań. 

 
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 25.03.2013 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  27.03.2013 r. do godz. 10:00”. 

2) wyrazy: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2013 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 27.03.2013 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 25.03.2013 r. do godz. 

10:00 w pok. 210 Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A.” 
zastępuje się wyrazami: „Oferty należy składać do dnia 27.03.2013 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 25.03.2013 r..                  
o godz. 11:00 w pok. 211 Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. 
Wolności 12A” zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert nastąpi dnia                
27.03.2013 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 25.03.2013 r.            
o godz. 10:00.” zastępuje się wyrazami: „Termin składania ofert upływa dnia 
27.03.2013 r. o godz. 10:00.” 

4)   W pkt. 1.10.2. SIWZ wyrazy: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.03.2013 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 27.03.2013 r. o godz. 11:00  w siedzibie 
Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 
12A, 46-100 Namysłów.” 
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