
Zielona Góra, 23 listopada 2012 r 
Miejskie Przedszkole   Nr 10  
z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI” 
ul. Monte Cassino 21 a 
65-651 Zielona Góra 
 
Sprawa Nr MP-10/204/1/12 

 Wykonawcy 
 którzy ubiegają się  

                                                                                          o udzielenie zamówienia publicznego                                                    
                                                                                          w nw. postępowaniu                                                          
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostaw ę żywno ści do  
                stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 10  z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI”   
                w Zielonej Górze przy  ul. Monte Ca ssino 21a  z podziałem na zadania- liczba zada ń 10. 
 

Zgodnie z  art. 38 ust. 1  i  ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),informuję że do Zamawiającego  wpłynęły 
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  o następującej treści: 
Pytanie 1: 
Pytanie dotyczy zadania nr 8 –dostawa ryb i przetworów rybnych 
W punkcie Nr 1 - różnica cenowa pomiędzy Morszczukiem, Mintajem, Tilapią oraz Dorszem wynosi 
100%, proszę o sprecyzowanie zapotrzebowania lub wyodrębnienie każdej pozycji z osobna, ponieważ 
ustalenie jednej ceny na te filety mrożone jest niemożliwe. 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyodrębnia filety mrożone i tak: 
 - Morszczuk –filet SHP opakowanie 5 kg 5% glazury bez skory - 40 kg 
 - Mintaj filet 10% lodu lub mniej opakowanie 5 kg bez skóry – 90 kg 
 - Tilapia – filet – 90 kg 
 -  Dorsz – 60kg 
Pytanie 2: 
W pozycji Nr 8 puszka rybna 170g sałatka z makreli ze względu na swoją nietypową gramaturę, czy może 
być puszka o gramaturze 160gr? 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający dopuszcza również puszki o zmniejszonej gramaturze tj. 160g 
 
W załączeniu do pisma  zmieniony   załącznik Nr 5.8  do SIWZ. 
 

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 
 
         W związku z powyższymi odpowiedziami i zmianami  w Specyfikacji Istotnych Warunków 
zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6  ustawy pzp przedłuża termin składania i otwarcia 
ofert : 
- termin składania ofert na dzień 28 listopada  2012r. do godziny 12:00. 
- termin otwarcia ofert na dzień  28 listopada  2012r. do godziny 12:15. 
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