
 
 
 

  

Zielona Góra, 14.01.2016 r. 

Nr Sprawy: A.2300.1.2016 
 

          Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę produktów 

toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania 

 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164- tekst jednolity) Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  

 

 

I. W SIWZ – załącznik nr 6.II, pkt 2.2 - TABELA - WYKAZ ASORTYMENTU, ZADANIE II – 

Zakup i dostawa produktów toaletowych oraz akcesoria do sprzątania było: 

 

2. Papier toaletowy i ręczniki papierowe 

Lp. Opis produktu j.m. Ilość 

Cena 
Jednostk

owa 
brutto 

Wartość 
brutto (ilość 

x cena 
jednostkowa) 

NNaazzwwaa  oorraazz  mmooddeell  

ooffeerroowwaanneeggoo  pprroodduukkttuu,,  kkttóórryy  

jjeesstt  ttoożżssaammyy    

zz  ooppiisseemm  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo 

2. 

Ręczniki papierowe ZZ – biały, gofrowany, 
25x23 cm, min 70% białości, gramatura 
papieru min.38g/m2 Szt.  oznacza wkład do 
pojemników a‘200 listków 

Szt. 6000 

  

 

 

 

W SIWZ – załącznik nr 6.II, pkt 2.1 - TABELA - WYKAZ ASORTYMENTU, ZADANIE II – Zakup i 
dostawa produktów toaletowych oraz akcesoria do sprzątania jest: 

 
2. Papier toaletowy i ręczniki papierowe 

Lp. Opis produktu j.m. Ilość 

Cena 
Jednostk

owa 
brutto 

Wartość 
brutto (ilość 

x cena 
jednostkowa) 

NNaazzwwaa  oorraazz  mmooddeell  

ooffeerroowwaanneeggoo  pprroodduukkttuu,,  kkttóórryy  

jjeesstt  ttoożżssaammyy    

zz  ooppiisseemm  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo 

2. 

Ręczniki papierowe ZZ – biały, gofrowany, 
25x23 cm, min 70% białości, gramatura 
papieru min.36g/m2 Szt.  oznacza wkład do 
pojemników a‘200 listków 

Szt. 6000 

  

 

 
 

II. W pkt 21 ust. 2) SIWZ  
 
było: 
wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu 

składania ofert, tj. do dnia 18 stycznia 2016 r., do godz. 09:30. 

 

jest: 
wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu 

składania ofert, tj. do dnia 19 stycznia 2016 r., do godz. 09:30. 

 

 



 
 
 

III. W pkt 22 SIWZ 
było: 
Opakowanie oferty: 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem 
Zamawiającego i napisem: 

 
„Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania”  

(z oznaczeniem części na którą jest składana) 
z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed godziną 09.45 dnia 18 stycznia 2016 r. ” 
 
jest:  
Opakowanie oferty: 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem 
Zamawiającego i napisem: 

 
„Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania”  

(z oznaczeniem części na którą jest składana) 
z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed godziną 09.45 dnia 19 stycznia 2016 r. ” 
 

IV. W pkt. 23 ust. 1) SIWZ 
 
było:  
Składanie ofert: 

1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, 
pokój nr 05 – sekretariat w terminie do dnia 18.01.2016 roku do godz. 09:30; 

 
jest:    
Składanie ofert: 

1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, 
pokój nr 05 – sekretariat w terminie do dnia 19.01.2016 roku do godz. 09:30; 

 

 

V. W pkt 25 ust 1) SIWZ  

 

było: 

Otwarcie ofert: 
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 18 stycznia 2016 roku o godz. 09:45 w siedzibie 

Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-147 Zielona 
Góra, ul. Sulechowska 41, pokój nr 12; 

 

jest: 

Otwarcie ofert: 
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 19 stycznia 2016 roku o godz. 09:45 w siedzibie 

Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-147 Zielona 
Góra, ul. Sulechowska 41, pokój nr 12; 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ 

i należy uwzględnić je w składanej ofercie. 

                                                 Z poważaniem   

           

   Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                        Robert Jagiełowicz 


