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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Miejski Żłobek w Orzeszu, Krajowy numer identyfikacyjny 38063399500000, ul. Mleczna  44a, 43-180  Orzesze, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 723 30 36, e-mail zlobek@orzesze.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.zlobek.orzesze.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 3.3.W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający nie

stawia warunku w ww. zakresie. 3.3.1.Wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -min 1 usługę polegającą na przygotowaniu posiłków dla

żłobka z min. 60 dzieci w okresie nie krótszym niż 10 kolejnych miesięcy, przy czym minimalna ilość 60 dzieci dotyczy

jednej konkretnej placówki dla której przygotowywano i dowożono wyżywienie (nie dopuszcza się sumowania ilości

dzieci w placówkach o różnej lokalizacji) UWAGA: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w

sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)

oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w

art. 22a ustawy warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z

Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca –

brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia 3.3.2 zamawiający wymaga żeby wykonawca skierował do realizacji

zamówienia: minimum jedną osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe dietetyka lub technologa żywienia zbiorowego.

W ogłoszeniu powinno być: ”Wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – usługi polegające na przygotowaniu i dowożeniu posiłków dla

żłobka z łączną ilością min. 60 dzieci w okresie nie krótszym niż 10 kolejnych miesięcy, przy czym minimalna ilość 60

dzieci dotyczy jednej konkretnej placówki dla której przygotowywano i dowożono wyżywienie (nie dopuszcza się

sumowania ilości dzieci w placówkach o różnej lokalizacji, zamawiający oceniając liczbę przygotowywanych i

dowożonych posiłków będzie brał pod uwagę liczbę zakontraktowanych posiłków, a nie liczbę faktycznie

przygotowywanych i dowożonych posiłków). UWAGA: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że
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w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach

określonych w art. 22a ustawy warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę

(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się

Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-19,

godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data:

2020-10-21, godzina: 09:00,
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