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Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    

nieograniczonego pn.: ”Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby 

przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym przy ul. Powstańców Śląskich 

67 w miejscowości Brynica w gminie Łubniany”, numer sprawy: RI.ZP.271.2.2020.ES. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania 

dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)  

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o wyjaśnienia dotyczące przetargu na mrożone produkty.  

O ile w przedszkolu w Jełowej wpisane są gramatury produktów 2kg i 2,5kg, to w pozostałych 

niestety nie ma. Jeżeli jednostką miary jest sztuka, powinny być wpisane opakowania  

w których ma być towar. Tak naprawdę jednostką miary dla mrożonych warzyw i owoców 

powinny być kilogramy. Co oznacza " ryba mrożona"? Czy jest to chiński mintaj za 8,00 / kg 

czy jest filet z miruny lub dorsza czarniaka atlantyckiego za 22,00 / kg ? Czy ma to być ryba 

bez glazury, czyli tak zwany shatter ( mintaj, czarniak, miruna, morszczuk ), czy filet z glazurą 

20-30% (mintaj, panga, limanda, tilapia). Rozbieżność cenowa jest tak duża, że w tej pozycji 

powinien zostać jasno określony gatunek ryby. 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) modyfikuje szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla pakietu nr 6 – „Mrożonki” stanowiącego  załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

Załącznik do niniejszego pisma stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Powyższe  zmiany  stanowią  integralną  część  SIWZ i należy je uwzględnić składając 

ofertę.  

mailto:ug@lubniany.pl

