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Lublin, dn. 19.07.2022r. 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 

ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin 

 

ZMIANA SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługę przygotowywania, 

dostarczania i podawania posiłków dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie,  

ul. Ignacego Rzeckiego 10 (znak sprawy: KG 261.1.2022) 

 
Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129 ze zm.), w związku z wnioskami 

Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający przekazuje treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz 

z wyjaśnieniami: 
 

 

Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129 ze zm.) zmienia 

treść SWZ w zakresie: 

1) załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy – poprzez zmianę § 8 ust. 2. 

Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 2 i nadaje mu brzmienie: 

„2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 25% wartości 

brutto Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.” 

2) załącznika nr 6 do SWZ – wzór umowy – poprzez zmianę § 1 ust. 4 

Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 4 i nadaje mu brzmienie: 

„Podana w SWZ ilość posiłków jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zastrzega, iż 

przedmiot umowy będzie zrealizowany w zakresie co najmniej 60% wartości umowy.” 

3) rozdz. XXI SWZ, pkt. 7  

Zamawiający zmienia zapis rozdz. XXI pkt. 7 ppkt. b) SWZ i nadaje mu brzmienie: 

„7. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na jego wezwanie w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu: 

a) (…) 

b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności osoby wskazanej w Formularzu ofertowym 

(osoba wskazana do oceny kryteriów oceny ofert), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia 

(należy podać liczbę lat doświadczenia) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności. 

c) (…)” 

 

 

Zamawiający zmienia SWZ w zakresie terminów, w tym terminu składania i otwarcia ofert: 

1) Zamawiający zmienia pkt. 3 w rozdz. XVI SWZ i nadaje mu brzmienie: 

„3. Wykonawca zobligowany jest do złożenia oferty i innych dokumentów wymaganych na dzień ich złożenia  nie później 

niż do dnia 22.07.2022 r. do godz. 15.30” 

2) Zamawiający zmienia pkt. 6 w rozdz. XVI SWZ i nadaje mu brzmienie: 

„6. Otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu 22.07.2022 r. o godz. 16:00.” 

3) Zamawiający zmienia pkt. 1 w rozdz. XIX SWZ i nadaje mu brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.08.2022 r.” 

 


