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   Wykonawcy 
którzy ubiegają się 

                                  o udzielenie zamówienia publicznego
                                                                          w n/w postepowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do  Zespołu 
Edukacyjnego nr 2 Zielona Góra ul L. Staffa 10
z podziałem na zadania-  liczba zadań 5 

W dniu 22.11.2013r. otrzymaliśmy zapytanie od firmy która ubiega się o 
udzielenie zamówienia publicznego w w/w postępowaniu:
1. Brokuły głęboko mrożone ,czy mogą być w opakowaniu 2kg.?
2. Kalafior podzielony na różyczki głęboko mrożony ,czy może być w opakowaniu

2kg.?
3. Marchewka mini głęboko mrożona ,czy może być w opakowaniu 2,5kg.?
4. Włoszczyzna  warzywna ,czy może być 4- składnikowa?
5. Pyzy z mięsem głęboko mrożone, czy mogą być w opakowaniu 2,5kg?
6. Ciasto francuskie głęboko mrożone, czy może być 450g?

Odpowiedz na zapytanie: Zamawiający dopuszcza  zmianę wagi opakowania  
jak niżej , gdyż  jednostką miary jest  cena-1 kg produktu  .

punktu 1,2 -  opakowanie od 2kg-2,5kg
punktu 3    -  opakowanie od  0450g-2,5kg.
punktu 5    - opakowanie od 2kg-3kg.

Na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych 
(tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz. 907 z póz zm). Zamawiający zmienia treść 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  w opisie  zestawienia 
kosztów zadania -4 załącznik nr 5.4  w
Poz. 13  Włoszczyzna warzywna 7 –składnikowa głęboko mrożona  opakowanie 
2500g poprzez zmianę zapisu na  Włoszczyzna warzywna-4 składnikowa w 
paski głęboko mrożona opakowanie 2500g 
 Poz. 17. Ciasto francuskie głęboko mrożone 100% normalnego smaku zawartość
tłuszczu 26g/100g produktu  poprzez zmianę zapisu na  Ciasto francuskie 
głęboko mrożone 1005 normalnego smaku zawartość tłuszczu 26g/100g 
produktu  opakowanie 450g. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian . Powyższa zmiana  stanowi 
integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie



Niniejsza zmiana zapisu nie wymaga wyznaczenia dodatkowego czasu na 
wprowadzenie zmian w ofertach w związku z czym, Zamawiający nie przedłuża 
terminu składania ofert.


