Biecz, dnia 02.08.2016 r.
ZP. 271.7.2016

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.271.7.2016
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.7.2016 w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa istniejącego przedszkola w Bieczu o część żłobkową
z dwoma oddziałami i niezbędnym zapleczem oraz całorocznym krytym placem zabaw – bawialnią
w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat „MALUCH” –
edycja 2016, dostawa wyposażenia żłobka.
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Gmina Biecz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:
1. W dziale III SIWZ pkt. 3 Zamawiający w wyniku złożonych przez Wykonawcę zapytań i udzielonych
odpowiedzi modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zał. nr 1 do SIWZ, który określa
szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
pkt 3 działu III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
- mebli wraz z montażem,
- wyposażenia sal żłobkowych,
- zabawek,
- wyposażenie kuchni wraz z montażem.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa nowy, zmieniony zał. nr 1 do SIWZ.
Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek oraz montaż
dostarczonych mebli, wyposażenia, zabawek i urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, wysokiej jakości,
o wysokich walorach użytkowych, oryginalnie zapakowane i odpowiadającego normom
jakościowym.
Użyte w SIWZ opisy wyrobów, urządzeń i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się
z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu, urządzeń lub
materiałów danego producenta. Powinny one posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe
nie gorsze od podanych w nowym, zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ. W opisie przedmiotu
zamówienia określono wymiary elementów dostaw. Podane wymiary należy uznać jako
przewidywane i mogą one nieznacznie różnić się ze względu na posiadane produkty.
Wymiary, wysokości, kolorystykę przewidywanych produktów należy traktować jako typowe,
standardowe.
Uwaga: Wyposażenie musi spełniać wymogi:
- Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, -

Ustawy z dnia 04 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1457
z późn.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014 poz. 925)”.
2. Zmianie ulegają dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert:
- wyznaczony termin składania ofert na dzień 05.08.2016 r. na godz.1030 zostaje zmieniony na dzień
09.08.2016 r. na godz.1030
- wyznaczony termin otwarcia ofert na dzień 05.08.2016 r. na godz.1100 zostaje zmieniony na dzień
09.08.2016 r. na godz. 1100
3. Postanowienia ust. 7 działu X – Opis sposobu przygotowania ofert, dotyczące opisania (adresowania)
ofert należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
4. Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Zał. Nowy, zmieniony zał. nr 1 do SIWZ

