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Wykonawcy
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
dla Przedszkola nr 7 „Pod Muchomorkiem” w Sulechowie modyfikuje treść SIWZ:

w pkt VI.I. poprzez zmianę terminu obowiązywania umowy w części - 1.8. woda, w związku
z powyższym punkt VI.I otrzymuje brzmienie:
„1. Termin realizacji przedmiotu umowy od
r. do 31.12.2021 r., przy czym części 1.8 woda
termin realizacji umowy od 01.06.2021 do 31.12.2021 r.; w okresie wakacji - 1 miesiąc tj. lipiec
sukcesywnie wg potrzeb. W sierpniu przedszkolejest zamknięte.”;
Il rozdział SIWZ —projekt umowy, poprzez zmianę S 2, który otrzymuje brzmienie:

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.

2.

3.

Termin realizacji przedmiotu umowy od
r. do 31.12.2021 r., przy czym części 1.8 woda
termin realizacji umowy od 01.06.2021 do 31.12.2021 r.; w okresie wakacji - 1 miesiąc tj. lipiec
sukcesywnie wg potrzeb. W sierpniu przedszkolejest zamknięte.
Termin realizacji poszczególnych dostaw - w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia od
godziny 6:30 do 7:30. W przypadku części:
1.1 owoce
1.2 warzywa
1.4 pieczywo
1.5 mięso i wędliny
1.6 nabiał
dostawy muszą być realizowane codziennie.
Odbiorca będzie mógł również odbierać zamówione wcześniej artykuły własnym transportem w
przypadku pilnej potrzeby i niewielkich ilości.”

w pkt VI.2. poprzez dodanie części

1.6. nabiał, w związku z powyższym punkt VI.2 otrzymuje

brzmienie:
„2. Termin realizacji poszczególnych dostaw - w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia od
godziny 6:30 do 7:30. W przypadku części:
1.3 owoce
1.4 warzywa
1.7 pieczywo
1.8 mięso i wędliny
1.9 nabiał
dostawy muszą być realizowane codziennie.”,

w pkt 1.1 poprzez zmianę adresu przedszkola, w związku z powyższym punkt 1.1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Przedmiotu zamówienia: - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla przedszkola nr 7
„Pod Muchomorkiem” w Sulechowie przy os. Zacisze 3, z podziałem na zadania (9):
1.1. owoce
1.2.warzywa
1.3.mrożonki
1.4. pieczywo
1.5. mięso i wędliny
1.6. nabiał

1,7.artykuły spożywcze
1.8.woda
1.9.jaja,”,
w załączniku nr 3 formularz cenowy w części
1.6 nabiał w poz. nr 21 poprzez zmianę stawki
podatku od towarów i usług z 5% na 23%, w związku
z powyższym poz. nr 21 w części 1.6. nabiał
otrz muje brzmienie:
21, drożdże 100
szt.
60 11 545 11 60
0 00
23%
0,00
0,00

- załącznik nr 3 —formularz cenowy wszystkie części, w
kolumnie„Suma - ilość szacowana na 1
miesiąc” poprzez zmianę podania ilości do dwóch miejsc po
przecinku, NOWY formularz cenowy —
załącznik
nr 3 w załączeniu.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się
integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przy
przygotowywaniu oferty.
W związku, z powyższym termin składania i otwarcia ofert zostaje
zmieniony. Nowy termin składania
ofert: do 30.12.2020 r. do godziny 09:30, nowy termin otwarcia ofert: 30.12.2020
r. godzina 10:00.
Miejsce otwarcia pozostaje bez zmiany.
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Załącznik:
- Formularz cenowy załącznik nr - NOWY
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