
 

PP 2602.01.2020              Gołkowice, dnia 16.11.2020r. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ. 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup i  dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć 

podstawy programowej i zajęć specjalistycznych dla Przedszkola Publicznego w 

Gołkowicach im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach”. 

Pytanie: 

Prosimy o doprecyzowanie czy w części 6 pozycja 16 farby fakturowe Zamawiający oczekuje 

łącznie 125sztuk farb tj. 25 kpl po 5 sztuk w kpl? czy łącznie 25sztuk farb tj. 5 kolorów po 

5szt. z każdego koloru? 

Odpowiedź na pytanie: 

 

Zamawiający oczekuje 25 zestawów po 5 sztuk w zestawie, czyli łącznie łącznie125 sztuk 

farb fakturowych. 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu część 6 poz.31 papier ksero w kartonie 4 kartony. Ile ryz 

papieru ksero należy wycenić? 

Odpowiedź na pytanie: 

papier ksero karton (min. 500szt.x 5 ryz) w kartonie – 4 kartony 

 

Modyfikacja zapisów SIWZ 

Jednocześnie Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r., poz. 1843 ze 

zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w następujący sposób:  

dla części 6 poz. 32 z:  

Było: 

papier ksero karton min. 500szt. w kartonie – 8 kartonów 

Jest: 

papier ksero karton (min. 500szt. x 5 ryz ) w kartonie – 8 kartonów 

 



 

W związku z dokonaną zmianą, przedłużamy terminy składania i otwarcia ofert:  

- składanie ofert do dnia 20 listopada 2020 roku do godz. 10.00; 

- otwarcie ofert dnia 20 listopada 2020 roku o godz. 10.30  

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, korzystając z art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r., poz. 1843 ze zmianami).), 

informuję, iż zmianie ulegają zapisy SIWZ: 

11.15 Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:  

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)  

Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach  

Oferta na :  

„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć podstawy programowej i zajęć 

specjalistycznych dla Przedszkola Publicznego w Gołkowicach im. Przyjaciół Kubusia 

Puchatka w Gołkowicach”, część ……….  

Nie otwierać przed 20 listopada 2020 r. godz. 10.30. 

12.1 Oferty należy składać w Sekretariacie Przedszkola przy ul. Piotrowickiej 3a w 

Golkowicach.  

- w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 10.00.  

12.2 Oferty będą otwierane w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 10.30 w Przedszkolu 

Publicznym, przy ul. Piotrowickiej 3a w Gołkowicach. 

 

Udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

Dyrektor  Przedszkola   

Publicznego 

          /-/ Maria Papierok 
 

 

Załącznik: 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  


