BZP/38/382-12/16

Jastrzębie - Zdrój, 05.04.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy artykułów spożywczych, wyrobów masarskich, nabiału, jaj,
pieczywa, warzyw i owoców (BZP/38/382-12/16)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.04.2016 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 9
Moje pytanie dotyczy minimum logistycznego dostaw wody mineralnej. Czy to jest np. 1
paleta (504 szt) czy raczej zamawiacie Państwo na zgrzewki np. między 30 - 50
zgrzewek ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w
następujący sposób:
w pakiecie nr 9 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ w Wymaganiach zmienia zapis z:
3) Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem, odbywać się będzie na koszt
i ryzyko Wykonawcy loco magazyn Żywności Zamawiającego w odpowiednich
opakowaniach (zamknięte i nieuszkodzone), transportem spełniającym wymogi
sanitarno-higieniczne;
który otrzymuje nowe brzmienie:
3) Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem, odbywać się będzie na koszt
i ryzyko Wykonawcy loco magazyn Żywności Zamawiającego w odpowiednich
opakowaniach (zamknięte i nieuszkodzone), transportem spełniającym wymogi
sanitarno-higieniczne. Sukcesywne dostawy i zamówienia będą realizowane
paletami.
Pytanie 2 dot. pakietu nr 8
Proszę o wyjaśnienie czy dostawy jaj mogą być raz w tygodniu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 3 dot. pakietu nr 8
Proszę o wyjaśnienie dostawcy czy producent musi posiadać wdrożony system kontroli
jakości żywności HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Dostawa musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywności HACCP lub Zasady
Dobrej Praktyki Higienicznej, zgodnie z par. 8.3. SIWZ.
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Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść
SIWZ w następujący sposób:
w pakiecie nr 2, poz. 10, w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym
załącznik nr1. do SIWZ w kolumnie „Nazwa produktu” zmienia zapis: Ziemniaki
(młode od 01.06.2014)
który otrzymuje nowe brzmienie:
Ziemniaki (młode os 01.06.2016 r.)

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
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