
Brwinów, dn. 29.05.2013r.

Do: Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  „Dostawę  materiałów  papierniczo  -  piśmienniczych  dla  uczniów”,  nr  sprawy: 
KCER.0781.15.4.AR.2013   

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)  Zamawiający informuje o dokonaniu zmian treści SIWZ w poniższym 
zakresie: 

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zamówienie obejmuje dwa zadania składające się z 94 zestawów (47 dla zadania 1 i 47 dla zadania 2)”

§3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Każdy z 94 zestawów (47 dla zadania 1 i 47 dla zadania 2) musi zostać zapakowany w kartonowe pudło z  
tektury falistej umożliwiające bezpieczną wysyłkę paczki. Pudła muszą być trwale zamknięte. Każde pudło 
musi zostać opisane numerem zestawu, informującym o jego zawartości zgodnie z załącznikiem 1 lub 2.”

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian. 

Ponadto działając w oparciu o art. 38 ust. 4a cyt. ustawy Zamawiający dokonuje stosownych zmian 
treści ogłoszenia j.n. 

Numer ogłoszenia: 94001 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91299 - 2013 data 28.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Krajowe  Centrum  Edukacji  Rolniczej  w  Brwinowie,  ul.  Pszczelińska  99,  05-840  Brwinów,  woj.  
mazowieckie, tel. 0-22 729 66 34 wew. 130, fax. 0-22 729 66 34 wew. 130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów papierniczo - piśmienniczych 

dla  uczniów do zajęć  pozalekcyjnych i  praktyk  realizowanych w ramach projektu Wzmocnienie 
kompetencji  kluczowych  w  zakresie  inicjatywności  i  przedsiębiorczości  wśród  uczniów  szkół 
rolniczych w Polsce - CEKIN. Zamówienie obejmuje dwa zadania składające się z 96 zestawów (47 
dla zadania 1 i 47 dla zadania 2). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów papierniczo - 



piśmienniczych równoważnych asortymentowi określonemu w załączniku nr 1 i  2 do SIWZ. Dla 
wszystkich wskazanych w załączniku nazw artykułów biurowych o określonych właściwościach i  
standardach  jakościowych  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  równoważnych  materiałów 
papierniczo - piśmienniczych o parametrach nie niższych niż te którymi charakteryzują się artykuły 
papierniczo - piśmienniczych wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. Dostawa materiałów 
biurowych nastąpi na koszt Wykonawcy. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych. 

• W  ogłoszeniu  powinno  być: Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  materiałów  papierniczo  - 
piśmienniczych dla uczniów do zajęć pozalekcyjnych i praktyk realizowanych w ramach projektu 
Wzmocnienie  kompetencji  kluczowych  w  zakresie  inicjatywności  i  przedsiębiorczości  wśród 
uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN. Zamówienie obejmuje dwa zadania składające się z  94 
zestawów (47 dla zadania 1 i 47 dla zadania 2). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów 
papierniczo - piśmienniczych równoważnych asortymentowi określonemu w załączniku nr 1 i 2 do 
SIWZ.  Dla  wszystkich  wskazanych  w  załączniku  nazw  artykułów  biurowych  o  określonych 
właściwościach i standardach jakościowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych 
materiałów papierniczo - piśmienniczych o parametrach nie niższych niż te którymi charakteryzują 
się  artykuły  papierniczo  -  piśmienniczych  wymienione  z  nazwy  w  przedmiocie  zamówienia. 
Dostawa materiałów biurowych nastąpi na koszt Wykonawcy. Wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

Z poważaniem 

DYREKTOR

/-/ Wojciech Gregorczyk

Wyjaśnienie  otrzymują  Wykonawcy,  którzy  pobrali  SIWZ  oraz  zamieszcza  się  je  na  stronie  internetowej 
Zamawiającego www.bip.kcer.pl         

http://www.bip.kcer.pl/

