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SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN DO ZO/5/2019 Z DNIA 17.10.2019 R. 

W dniu 22.10.2019 r. nastąpiły zmiany w treści zapytania ofertowego nr ZO/5/2019 r. z dnia 17.10.2019 r. na 
wyposażenie kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych w żłobku przy  
ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-
28-0022/18. Zmiany polegały na poprawieniu omyłkowych błędów w treści zapytania oraz doprecyzowaniu 
załącznika nr 1 do ZO/5/2019 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niezbędnego do realizacji zamówienia w 
postępowaniu ZO/5/2019 

 

1) Przed zmianą 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

(…) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 568 §1 KC okres rękojmi za wady dostarczonego wyposażenia  

wynosi min. 24 miesiące. 

Po zmianie 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

(…) Zamawiający informuje, że okres rękojmi za wady dostarczonego wyposażenia  wynosi min.  
12 miesięcy. 
 

 

2) Przed zmianą 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w Przedszkolu Niepublicznym „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik , ul. 

Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn, lub adres e-mail: smieszek.olsztyn@wp.pl w terminie do dnia 25.10.2019 

r.  do godz. 11:00. 

Po zmianie 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w Przedszkolu Niepublicznym „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik , ul. 

Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn, lub adres e-mail: smieszek.olsztyn@wp.pl w terminie do dnia 30.10.2019 

r.  do godz. 11:00. 

 

 

3) Przed zmianą 
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny oferty.  

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr) - (waga 10%) - zostaną przyznane zgodnie z 

poniższym opisem: 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na 

wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia wyposażenie, przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny 

okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące wg poniższego wzoru: 

Ogr =(Gro:Grn) x 10 pkt, gdzie: 

Ogr- ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej 

Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach 

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego 

(Załącznik nr 3  do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego 

(Załącznik nr 3  do ZO) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny 

okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 24 miesiące.  

3) Oferta z okresem 36 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów. 
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 Po zmianie 
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny oferty.  

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr) - (waga 10%) - zostaną przyznane zgodnie z 

poniższym opisem: 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na 

dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wyposażenie, przedstawionego przez 

wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy wg 

poniższego wzoru: 

Ogr =(Gro:Grn) x 10 pkt, gdzie: 

Ogr- ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej 

Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach 

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego 

(Załącznik nr 3  do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego 

(Załącznik nr 3  do ZO) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny 

okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 12 miesięcy.  

3) Oferta z okresem 24 miesiące i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów. 

 

 

 

4) Przed zmianą 

XII. Informacje dotyczące zawarcia umowy oraz zakres i warunki zmiany przyszłej umowy 

1) Zakres i warunki zmiany przyszłej umowy: 
(…)  

6. Za dostawy zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań 
materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie ile są 
korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:  

a) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,   
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. materiałów 
eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości dostaw lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy  

c) pojawieniem się nowszej technologii wyposażenia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych dostaw, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy.   

 
Po zmianie 

XII. Informacje dotyczące zawarcia umowy oraz zakres i warunki zmiany przyszłej umowy 

1) Zakres i warunki zmiany przyszłej umowy: 
(…)  

6. Za dostawy zamienne uważać się będzie także dostawę wyposażenia wykonanego z uwzględnieniem zmian 
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie ile 
są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:  

a) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,   
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. materiałów 
eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości dostaw lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy  
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c) pojawieniem się nowszej technologii wyposażenia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych dostaw, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy.   

 

 

ZMIANY w Załączniku nr 1 do ZO znak: ZO/5/2019 

 

1) Przed zmianą  

2. Piec  konwekcyjno-parowy – 1 szt. 

Cechy produktu:  

- komora pieca wykonana ze stali nierdzewnej dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia,  

- odśrodkowe, nie wymagające filtra odprowadzanie tłuszczu, 

- wysokowydajny generator pary z automatycznym poborem wody,  

- oświetlenie komory pieca za pośrednictwem lamp halogenowych o przedłużonej trwałości,  

- prowadnice do rusztów wykonane ze stali nierdzewnej, 

- pojemność 10xGN 1/1 lub 20xGN 1/2, 

- zasilanie 1/,6kW/3 NAC 400V, 

- wymiary 847x776x1042 mm 

Po zmianie 

2. Piec  konwekcyjno-parowy – 1 szt. 

Cechy produktu:  

- komora pieca wykonana ze stali nierdzewnej dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia,  

- odśrodkowe, nie wymagające filtra odprowadzanie tłuszczu, 

- wysokowydajny generator pary z automatycznym poborem wody,  

- oświetlenie komory pieca za pośrednictwem lamp halogenowych o przedłużonej trwałości,  

- prowadnice do rusztów wykonane ze stali nierdzewnej, 

- pojemność 10xGN 1/1 lub 20xGN 1/2, 

- zasilanie 1/,6kW/3 NAC 400V, 

- wymiary 847x776x1042 mm, 

- wzdłużny układ prowadnic: GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 

- funkcja cool-down do szybkiego schładzania komory urządzenia za pomocą wirnika wentylatora 

- 6-punktowy czujnik temperatury rdzenia 

- automatyczny system myjący komory i generatora pary 

 

2) Przed zmianą  

5. Regał ociekowy – 1 szt. 

Regał ociekowy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej.  

Wymiary: 700x450x850 mm. 

Po zmianie 

5. Regał ociekowy – 1 szt. 

Regał ociekowy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej.  

Wymiary: 700x450x1800 mm. 
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3) Przed zmianą 

6. Kuchnia grzewcza – 1 szt. 

Cechy produktu:  

- wykonana ze stali nierdzewnej, 

- płyta grzewcza żeliwna o średnicy 220 mm i mocy 2,6kW, 

- sześciostopniowy zakres pracy, 

- kuchnia gazowa, 

 - tłoczona płyta górna, 

 - regulowane stopki, 

- 6-płyt grzewczych, 

- moc gazowej 36,5 kW. 

- wymiary 1200x700x850 mm. 

 

Po zmianie 

6. Kuchnia grzewcza – 1 szt. 

Cechy produktu:  

- kuchnia gazowa sześciopalnikowa 

- wykonana ze stali nierdzewnej, 

- sześciostopniowy zakres pracy, 

 - tłoczona płyta górna, 

  - regulowane stopki, 

- o mocy gazowej 36,5 kW. 

- wymiary 1200x700x850 mm, 

- zabezpieczenie przeciw upływowym odcinającym dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia. 

 

4) Przed zmianą 

12. Regał  magazynowy– 4 szt. 

Zestaw regałów chromowanych do wyposażenia magazynów kuchennych o wymiarach: 

- 1100x300x1800 mm – 1 szt, 

- 1000x500x1800 mm – 2 szt., 

- 600x500x1800 mm – 1 szt. 

Po zmianie 

12. Regał  magazynowy– 4 szt. 

Zestaw regałów ze stali nierdzewnej do wyposażenia magazynów kuchennych o wymiarach: 

- 1100x300x1800 mm – 1 szt, 

- 1000x500x1800 mm – 2 szt., 

- 600x500x1800 mm – 1 szt. 

 


