ZS.221.3.1.2013

UWAGA ZMIANA w

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy –
Prawo zamówień publicznych - (Dz. U. z 2013 poz. 907),
na wykonanie zadania:
p.n.

„Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej "Pzp" Zamawiający dokonuje zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ oraz umowie :
a) w rozdziale VI zmienia się zapis SIWZ i § 1 umowy :
A) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału: 70 t eko groszku i 40 t węgla kamiennego typu kostka
do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Radominie.
Parametry opału:
1.

2.

Eko groszek:
uziarnienie 8-25 mm,
wartość opałowa nie mniejsza niż 25 mJ/kg,
zawartość popiołu do 10%,
zawartość siarki poniżej 0,6%,
zawartość wilgoci do 13%,
Węgiel kamienny typu kostka:
wartość opałowa nie mniejsza niż 30 mJ/kg,
zawartość popiołu do 6%,
zawartość siarki poniżej 0,5%,
zawartość wilgoci do 15%,

na zapis :
A) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału: 70 t eko groszku i 40 t węgla kamiennego typu kostka
do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Radominie.
Parametry opału:
1.Eko groszek:
uziarnienie 8-25 mm,
wartość opałowa nie mniejsza niż 28 mJ/kg,
zawartość popiołu do 10%,
zawartość siarki poniżej 0,6%,
zawartość wilgoci do 10%,
2.Węgiel kamienny typu kostka:
wartość opałowa nie mniejsza niż 25 mJ/kg,
zawartość popiołu do 6%,
zawartość siarki poniżej 0,5%,

zawartość wilgoci do 10%,

2.W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: na
21.10.2013r.
- zmienia zapis w rozdziale XIII.2:
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 16.10.2013r. do godz. 11:00 w sekretariacie
pokój 49, Zespołu Szkół w Radominie, lub przesłać pocztą na zamawiającego, z adnotacją, na kopercie zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” z
napisem „Nie otwierać przed dniem 16.10.2013r. przed godz.11:15”

na zapis:
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 21.10.2013r. do godz. 11:00 w sekretariacie pokój
49, Zespołu Szkół w Radominie, lub przesłać pocztą na zamawiającego, z adnotacją, na kopercie zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” z
napisem „Nie otwierać przed dniem 21.10.2013r. przed godz.11:15”

- oraz zmienia zapis w rozdziale XIII.4:
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2013r.o godz. 11:15 w budynku Zespołu Szkół w Radominie, pokój 49 –
sekretariat.
na zapis:
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2013r.o godz. 11:15 w budynku Zespołu Szkół w Radominie, pokój 49 –
sekretariat.

Radomin, dnia 15.10.2013r.
Zatwierdziła
Dyrektor Zespołu Szkół
w Radominie
mgr Zenobia Orzechowska

