
PRZETARG/S P97 / 2/ 20!8W roclaw 15.11,.2Ot8 r.

Dotvczv:

Wszyscy, kt6rzy pobrali SIWZ.

Postqpowania prowadzonego w trybie przetargu nteogra ntczonego p. n. :

Sukcesywna dostawa produkt6w spoiywczych dla potrzeb Szkoty Podstawoweinr 97

im. Jana Brzechwy we Wroclawiu w 2019 roku z podzialem na zadania.
CPV 15100000-9; 15119600-1; 15500000-3; 15320000-7; 15330000-0; 15800000-6;03132000-5;

15300000-1; 15331000-5; 15811000-6; 15894300-4; 15842000-2

Zamawiajqcy, na podstawie art. 38 ust. L i 2 ustawy z dnia 29.0t.2004r. Prawo zam6wie6 publicznych (Dz.U.

2201,8r. poz. 1986), informuje, 2e w przedmiotowym postqpowaniu wptynqly nastqpujEce pytania:

Pytanie nr 1.

W zwiqzku z ogloszonym przez Paf stwa przetargiem proszq o skorygowanie:
Formularz cenowy zadanie 2 - dostawa ryb - pozycja numer l jest blqd w zapisie

Formularz cenowy zadanie numer 3, 12 dostawa artykutdw nabialowych - pozycja nr 2 - jest btqd w zapisie.

Odpowiedi:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiajqcy zamiedcil na swojej stronie internetowej poprawione formularze - arkusze

kalkulacyjne.

W zwiqzku z udzielonq odpowiedziq Zamawiajqcy przedlu2a:

- termin skladania ofert do 20.!!.2018r. godz.15:30;
- termin otwarcia ofert do 20.1I.20t8r. godz. 16:00.

Zamawiajqcy, w zwiqzku z udzielonq odpowiedziq przedtu2a wyznaczony termin sktadania i otwarcia ofert oraz

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia tredi Specyfikacji lstotnych Warunkdw Zam6wienia (SIWZ), tj,:

1) Pkt 14. MTEJSCE ORAZ TERMIN SKIADANIA OFERT otrzymuje nowe brzmienie:
Ofertq nale|y zlo|yi w zamkniqtej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajqcego we Wroclawiu,
w sekretariacie szkofy przy ul. Prostej 16, 53-509 Wrociaw, nie p6iniej nii dnia 20.Lt.20L8 r. do godz. 15:30.

2) Pkt 15. MTEJSCE SPOS6B I TERMIN OTWARCIA OFERT, ppkt 15.1. otrzymuje nowe brzmienie:
Otwarcie ofert nastqpi dnia 20.11.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiajqcego we Wroctawiu przy ul. Prostej

15, gabinet Kierownika Gospodarczego.
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