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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy warzyw-owoców, mrożonek.
Ogłoszenie nr 367273 - 2016 z dnia 2016-12-15 r. 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego
postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada: 

PYTANIE NR 1
mam pytanie związane ze specyfikacją produktów wymienionych w zamówieniu. W przypadku brokułu i
kalafiora posiadamy w swojej ofercie opakowania 2 kg, zaś w zamówieniu widnieje opcja 2,5 kg, czy w tym
momencie to nas wyklucza? 
Kolejną  sprawą  jest  szczegółowa  specyfikacja  produktów,  na  podstawie  barszczu  ukraińskiego  podaję
Państwa wymagania:
buraki 14%, fasolka szparagowa 15%, kapusta biała 14%, cebula 9%, marchew 8%, pomidor 5%, seler 4%, a
tak prezentuje się nasza specyfikacja barszczu ukraińskiego: buraki 45%, fasolka szparagowa 9%, kapusta
biała 15%, cebula 4%, marchew 15%, pomidor 10%, seler 2%. Pytanie brzmi czy w takim przypadku mamy
możliwość wystartować w przetargu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brokuł i kalafior w opakowaniach 2 kg, wtedy należy proporcjonalnie
przeliczyć  ilości  sztuk do pełnego opakowania  w górę.  Zamawiający  dopuszcza  zaproponowany barszcz
ukraiński. 

Odpowiedzi na powyższe pytania należy traktować jako obowiązujące zmiany i  dopuszczenia do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Podczas wypełniania załącznika nr 4, należy
powołać się na nr pytania, dopuszczający dany parametr/produkt.

MODYFIKACJE
Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  modyfikuje  SIWZ  
w następujący sposób:

1. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:  
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  ul.
Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 22/12/2016r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
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a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 22/12/2016r., do godz. 11:30....]

zapisem:
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,  przy  ul.
Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 23/12/2016r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 23/12/2016r., do godz. 11:30....]

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 23.12.2016 r., ulega termin składania i
otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem
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