
 

                                                                         

1 
 

Jarocin, dnia 12.02.2019r. 

MGOPS/ZP/2/2019 

ZMIANA  ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na   

„Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców  

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie”  

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

(Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 

 

ZMIANA NR 1: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 5.1. SIWZ Tom I IDW, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

5.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej  

i nabywczej 10 zł, 20 zł i 50 zł na zakup artykułów spożywczych dla 

świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości  

6 400 szt., w tym: 

1) bony 10 zł - 600 szt., 

2) bony 20 zł – 3 200 szt., 

3) bony 50 zł – 2 600 szt.  

Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. sukcesywnie - według bieżących 

potrzeb Zamawiającego. 

Ze względu na szczególny charakter dostaw jakimi są dostawy bonów towarowych 

podane przez Zamawiającego ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, natomiast 

rzeczywista liczba dostawy bonów towarowych może ulec zmianie, w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia dostawy 

bonów towarowych. Okoliczność ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy względem Zamawiającego.  

Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych 

kart płatniczych. 

Bony będą możliwe do realizacji w co najmniej trzech placówkach handlowych 

znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Jarocin, w tym jedna 

znajdująca się w mieście Jarocin.  

Placówki handlowe muszą: 

1) oferować co najmniej następujące artykuły: pieczywo (chleb, bułki), produkty 

zbożowe (mąka, makaron, ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, margaryna, 

śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, pasztety, wędliny), mięso, 

warzywa i owoce, 
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2) być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 08:00 do 12:00 (z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega, że za 

placówki handlowe nie będzie uznawany kiosk lub stragan. 

Bony towarowe są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców 

Zamawiającego. Bony towarowe uprawniają okaziciela do nabywania towarów 

oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę. 

Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, 

posiadać termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: - Bon 

upoważnia do zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych, 

wyrobów tytoniowych - oraz doładowań do telefonów, a także nadruk informujący 

o wartości nominalnej bonu.  

Termin dostawy przez Wykonawcę bonów towarowych do siedziby Zamawiającego 

nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego zamówienia (fax, e-mail) na dostawę wskazanej przez 

Zamawiającego ilości bonów towarowych.  

Bony towarowe muszą zachować ważność (umożliwiać dokonanie zakupów 

bezgotówkowych) w okresie minimum 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego – pełny okres ważności bonów towarowych musi być 

umieszczony na bonach towarowych przez Wykonawcę. 

Ceny oferowanych przez Wykonawcę towarów zakupionych na podstawie bonów 

towarowych nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w 

której realizowany jest bon towarowy.  

W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość 

nominalna bonu towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W 

przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość 

nominalna bonu towarowego, świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać 

zapłaty brakującej kwoty ze środków własnych.  

Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i stanowi 

jego koszt. Przyjęcie każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru. 

ZMIANA NR 2: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 12.2. SIWZ Tom I IDW, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

12.2. Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z 

wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz innych informacji przekazanych jest: 

1)  w sprawach przedmiotu zamówienia:  

Jolanta Grygiel, tel. (62) 747 01 72. 

 

2)  w sprawach procedury:  

Edyta Szymczak, tel. 62 740 02 95, 
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Alicja Stachowska, tel. 62 740 02 95, 

Magdalena Kaniewska, tel. 62 740 02 95. 

 

ZMIANA NR 3: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 1  punkt 6 i 7 SIWZ Tom II Projekt 

umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: 

6. Bony towarowe są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego w 

ramach wieloletniego programu wspierania finansowego  gmin w zakresie  dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Bony towarowe uprawniają okaziciela 

do nabywania towarów oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez 

Wykonawcę. 

7. Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać 

termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: - Bon upoważnia do 

zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych, wyrobów 

tytoniowych - oraz doładowań do telefonów, a także nadruk informujący o wartości 

nominalnej bonu.  

 

 

ZMIANA NR 4: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 4  punkt 8 SIWZ Tom II Projekt 

umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: 

8. Termin płatności faktury VAT/rachunku ustala się na 14 dni licząc od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.  

 

ZMIANA NR 5: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w punktach 17.1 i 17.2  SIWZ Tom I 

IDW, które otrzymują nowe brzmienie: 

17.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie: 
 Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.  

 Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

do dnia 19.02.2019 r. do godz. 11:00. 

Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.  

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

dnia 19.02.2019r., o godz. 11:15. 

 


