
Sz 9T

lJ 16
NIP 897t84:.126, REG. 00059313g

rcl. 7l ?98 69 05 (3)

sP97 /t/2018 Wrociaw,dnia16.01.2018r.

Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postqpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

Sukcesywna dostawa produkt6w spoiywczych dla potrzeb Szkoly Podstawowej nr 97 we
Wroclawiu w okresie od 01.03.2018 roku do 2t.L2,2O18 roku z podzialem na zadania.

CPv 15100000-9i 1s119600-1; 15500000-3; 15320000-7; 15330000-0; 15800000-6; 03132000-s;
15300000-1; 15331000-5; 15811000-6; 15894300-4; 15842000-2

Zamawiajqcy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.Ot.2OO4r. prawo zamdwieh
pubficznych (Dz. U. z2ot7 poz. 1.579 z poin. zm.), zmienia tre6i Specyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia, tj.;

c zalEcza arkusze kalkulacyjne dla zadari od 1do 10.

Obowiqzujqce arkusze kalkulacyjne zostaly zamieszczone w stronie internetowej Zamawiajqcego jako
oddzielny zalqcznik.

o zmianie ulega trerii pkt 12.13. SIWZ, kt6ry otrzymuje brzmienie;

Tam, gdzie w SIWZ, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o kt6rych mowa w art. 30 ust. 1- 3 ustawy
Pzp, Zamawiajqcy dopuszcza oferowanie towar6w rownowa2nych pod warunkiem, 2e zagwarantujq
one realizacjq dostaw w zgodzie z wymaganiami Zamawiajqcego oraz zapewniq uzyskanie parametr6w
nie gorszych od zalo2onych w SIWZ. Poprzez okreilenie ,,towory r6wnowo2ne" rozumie siq rcwary
spetniojqce minimolne wymagania podane przez Zomowiojqcego.
Zgodnie z arL 29 ust. 3 ustawy Prawo zam6wieri publicznych w przypadku powoiania w tre:ici SIWZ
nazw wtasnych produkt6w, nazwom tym towarzyszy wyraz ,,r6wnowainy.,,

W zwiqzku z dokonanq zmianq Specyfikacji lstotnych Warunkow Zam6wienia Zamawiajqcy przediu2a:
- termin sktadania ofert do dnia 30.01.2018r. godz. 15:30;
- termin otwarcia ofert do dnia 30.01.2019r. godz. 16;00.

Majqc powy2sze na uwadze Zamawiajqcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia treSi:

1. Rozdziatu 14. SIWZ, nadajqc mu nastqpujqce brzmienie:

,,Ofertq nale2y zto2yi w zamkniqtej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajqcego we
Wroctawiu, w sekretariacie szkoiy przy ul. Prostej 16, 53-509 Wroctaw, nie p62niej ni2 dnia 30.01.201g
r. do godz. 15:30."

2. Rozdzialu 15 pkt 1 SIWZ, nadajqc mu nastepujqce brzmienie:

,,Otwarcie ofert nastqpi dnia 23.01.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiajqcego we Wrociawiu
przy ul. Prostej 1-6, gabinet Kierownika Gospodarczego.,,
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