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Sprawa: wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na dostawe 
artykulow zywnosciowych na potrzeby stolowki szkolnej w budynku Zespolu Szkol 
w Zakrzewie, Publicznej Szkoly Podstawowej w Zakrzewie przy ulicy Osiedlowej 25 
w roku 2017. 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze w toku prowadzonego 
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe artykulow zywnosciowych na 
potrzeby stolowki szkolnej w budynku Zespolu Szkol w Zakrzewie, Publicznej Szkoly 
Podstawowej w Zakrzewie przy ulicy Osiedlowej 25 w roku 2017, w dniu 16 grudnia 2016 r. 
wykonawca zwrocil sie do zamawiajaxego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia /SIWZ/. 

W zwiazku z powyzszym, dzialaj^c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. 
zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz 
z wyjasnieniami. 

Wykonawca zwrocil sie o nastepujace wyjasnienie: 

"W zwiazku z faktem iz w zadaniu V zamowienia Zamawiajaxy zamiescil w jednej grupie 
produkty spozywcze suche, produkty str^czkowe, przetwory i przyprawy a takze produkty 
piekarnicze wnosimy o wyodrebnienie do osobnego zadania produktow piekarniczych z w/w 
zadania. 
Hurtownie spozywcze nie posiadaj^ w swojej ofercie swiezego pieczywa oraz bulek 
w zwiazku z powyzszym poprzez umieszczenie w pakiecie V produktow spozywczych oraz 
wyrobow piekarniczych Zamawiaj^cy ograniczyl grono potencjalnych Wykonawcow tym 
samym naruszyl zasady uczciwej konkurencji." 

Zamawiaj^cy udzielil nastepuj^cych wyjasnien: 
Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na podzial czesci V zamowienia, poniewaz w SIWZ 
Zamawiaj^cy dopuszcza powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom. 

W Czesc III zamowienia - Ryby, mrozonki w zal^czniku nr 3 do Formularza oferty w pozycji 
1 jest: "Filet z miruny b/s" powinno bye: "Filet z miruny b/s SHP", a w pozycji 2 jest "Sola 
SHP" powinno bye: "Sola limanda IQF". 

Otrzvmui^: 
wszyscy wykonawcy, ktorym zamawiaj^cy przekazal SIWZ. 

Do zamieszczenia: 
na stronie internetowej zamawiajacego 

Artur Nehczak 


