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Bobowa, dnia 02.12.2013 r. 
 
Znak sprawy: CK/SG/1/11/2013 
 
 

 Otrzymują: 
wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych                           
dla  Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa - dla potrzeb Stołówki  Gminnej.” 

 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                            

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Centrum Kultury                      
i Promocji Gminy Bobowa, ul. Grunwaldzka 18; 38-350 Bobowa, zwane dalej „Zamawiającym” 
zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” w następujący 
sposób: 

 
1. W Rozdziale 3  ust 3.4) litera b) specyfikacji: 

1) Jest: 
Pakiet nr 2, 7 – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 5:00                         
do 9:00, a w poniedziałki pomiędzy godziną 5:00 – 6:00. 

2) Powinno być:  
Pakiet nr 2, 7 – codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach: od poniedziałku 
do czwartku od 5:00 do 9:00, a w piątek  od 5:00 do 13:00.   

2. W Rozdziale 3  ust 3.5 specyfikacji : 
1) Jest:  

Każde zamówienie będzie składane co najmniej dwa dni przed terminem jego dostawy, za wyjątkiem 
pakietu nr 4, który będzie składany w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego oraz oddzielne 
zamówienie na poniedziałek będzie składane w piątek. Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpią dni 
ustawowo wolne od pracy, sposób zamawiania oraz realizacji dostaw będzie analogiczny do realizacji 
zamówień, przy czym zamówienie zostanie złożone  w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny 
od pracy, i musi, co najmniej zawierać: zestawienie produktowo-ilościowe, termin i miejsce dostawy. 
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówień   w dni ustawowo wolne od pracy. 

2) Powinno być:  
Każde zamówienie będzie składane co najmniej dwa dni przed terminem jego dostawy, za wyjątkiem 
pakietów: nr 4, na który zamówienie będzie składane w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego,              
nr 2 i 7  w odniesieniu, do których zamówienie na piątek będzie składane w czwartek oraz dla wszystkich 
pakietów oddzielne zamówienie na poniedziałek będzie składane w piątek. Jeżeli w trakcie trwania umowy 
wystąpią dni ustawowo wolne od pracy, sposób zamawiania oraz realizacji dostaw będzie analogiczny do 
realizacji zamówień, przy czym zamówienie zostanie złożone w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 
dzień wolny od pracy, i musi, co najmniej zawierać: zestawienie produktowo-ilościowe, termin i miejsce 
dostawy. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówień  w dni ustawowo wolne od pracy. 

3. W załączniku nr 4b do specyfikacji,   w paragrafie 5 ust 2: 
1) Jest: 

Dostawy towaru będą realizowane, codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach                   
od 5:00 do 9:00, a w poniedziałki pomiędzy godziną 5:00 – 6:00 

2) Powinno być: 
Dostawy towaru będą realizowane, – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:      
od poniedziałku do czwartku od 5:00 do 9:00, a w piątek  od 5:00 do 15:00 

4. W załączniku nr 4b do specyfikacji   w paragrafie 5 ust 3: 
1) Jest: 

Każde zamówienie będzie składane co najmniej dwa dni przed terminem jego dostaw oraz oddzielne 
zamówienie na poniedziałek będzie składane w piątek. Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpią dni 
wolne od pracy, sposób zamawiania oraz realizacji dostaw będzie analogiczny do realizacji zamówień przy 
czym zamówienie zostanie złożone w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny  od pracy,               
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i musi, co najmniej zawierać: zestawienie produktowo-ilościowe, termin i miejsce dostawy. Zamawiający 
zastrzega możliwość realizacji zamówień   w dni ustawowo wolne od pracy. 

2) Powinno być: 
Zamówienia na wtorek, środę, czwartek będą składane co najmniej dwa dni przed terminem ich dostaw, 
zamówienie na piątek będzie składane  w czwartek oraz oddzielne zamówienie na poniedziałek będzie 
składane w piątek. Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpią dni wolne od pracy, sposób zamawiania oraz 
realizacji dostaw będzie analogiczny do realizacji zamówień przy czym zamówienie zostanie złożone                 
w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy, i musi, co najmniej zawierać: zestawienie 
produktowo-ilościowe, termin i miejsce dostawy. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówień                  
w dni ustawowo wolne od pracy. 

 
5. W Rozdziale VIII specyfikacji  ust 5: 

1) Jest: 
Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
oznaczonej napisem „Oferta na dostawę wraz z dostarczaniem artykułów spożywczych dla  
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa - dla potrzeb Stołówki  Gminnej”. - 
nie otwierać przed dniem 09. grudnia 2013 roku, do godz. 14:00” 

2) Powinno być 
Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
oznaczonej napisem „Oferta na dostawę wraz z dostarczaniem artykułów spożywczych dla  
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa - dla potrzeb Stołówki  Gminnej”. - 
nie otwierać przed dniem 10. grudnia 2013 roku, do godz. 14:00” 
 

6. W Rozdziale IX specyfikacji ust 1: 
1) Jest 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2013 r. do godz. 13:45. Oferty złożone po tym 
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 

2) Powinno być: 
Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2013 r. do godz. 13:45. Oferty złożone po tym 
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 
 

7. W rozdziale IX specyfikacji ust 3: 
1) Jest: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2013 r. do godz. 14.00 Siedziba Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Grunwaldzka 18 38-350 Bobowa 

2) Powinno być: 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2013 r. do godz. 14.00 Siedziba Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Grunwaldzka 18 38-350 Bobowa 

 
II. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania                        

o udzielenie zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XVII specyfikacji. 
 

Dyrektor 
     Centrum Kultury  

i Promocji Gminy Bobowa  
     Jadwiga Bryndal 

 
 

……………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 
Otrzymują:  
1. Wykonawcy którym przekazano SIWZ 
2. Strona internetowa: http www.ck.bobowa.pl 
3. aa. 
 

http://www.ck.bobowa.pl/
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