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Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na: na sukcesywną dostawę  artykułów spożywczych 

ogłoszonego przez Centrum Aktywności Seniora w Gdyni (ogłoszenie opublikowano w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 10 stycznia 2013r. pod numerem 14252– 2013, zmiana treści SIWZ 

opublikowana w dniu 10 stycznia 2013r. pod numerem 16112 - 2013)  
 
 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w zakresie: 
 
1) Rozdział 7 ust. 7.1.1.2  

jest: 
posiadają wiedzę i doświadczenie potwierdzone wykonaniem lub wykonywaniem w ostatnich 3 latach 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 2 dostaw o wartości kontraktu nie mniejszej niż 40.000 zł netto 
zmienia się na: 
posiadają wiedzę i doświadczenie potwierdzone wykonaniem lub wykonywaniem w ostatnich 3 latach 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 1dostawy o wartości kontraktu nie mniejszej niż 40.000 zł netto 

 
2) Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz dostaw 

 jest 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciagłych rownież wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzajacego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: co najmniej dwa 
kontrakty  o wartości kontraktu nie mniejszej niż 40.000 zł netto 
zmienia się na: 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciagłych rownież wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzajacego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: co najmniej jeden 
kontrakt  o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł netto 

 
 
Niniejszy dokument staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu. W związku z dokonaną zmianą ujednolica się załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz 
dostaw 


