Ośno Lubuskie, 6 października 2021 r.
WYKONAWCY

CUW. 271.4.2021

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na
podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn.:
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek placówek oświatowych na
terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2022 roku”.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00195731/01 z dnia 29.09.2021r.
W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów w SWZ,
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:
Pytania Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:
Załącznik nr 4A Formularza ofertowego
1.
pozycja nr2:
Jogurt owocowy o niskiej zawartości cukru (różne smaki, z owocami, z musli), opakowane co
najwyżej 150g
Pytanie.
Czy zamawiający może rozdzielić tą pozycję na 2 osobne ponieważ
jogurt owocowy oraz jogurt z musli to dwa osobne produkty sprzedażowe o znaczącej różnicy w
cenie.
Odp. 1: Zamawiający wyraża zgodę, zmianie ulega poz. nr 2 i dodaje się poz. nr 22 w
Formularzu w następujący sposób:
Lp
.

Nazwa

1

2

2.
22.

j.
m.

Maksyma
lna
ilość

3

4

Jogurt owocowy o niskiej zawartości
cukru (różne smaki, z owocami),
opakowanie co najwyżej 150g
Kg
Jogurt owocowy o niskiej zawartości
cukru z musli (różne smaki),
opakowanie co najwyżej 150g
Kg

W tym
Szkoła
Podstawowa
w Ośnie
Lubuskim
5

Samorządow
e
Przedszkole
Publiczne
w Ośnie
Lubuskim
6

290

140

150

100

100

0

1

2.
Pozycja nr 3:
Jogurt owocowy o niskiej zawartości cukru (różne smaki, z owocami, z musli), opakowanie
powyżej 150g i co najwyżej 200g
Pytanie.
Czy Zamawiający dokładnie może sprecyzować o jaki produkt chodzi? ponieważ jest to
powielenie pozycji nr 2 z małą zmianą wagi produktu
Odp. 2: Zamawiający wykreśla pozycję z formularza.
3.
Pozycja nr 4 i 5.
Prosimy o sprecyzowanie o jaki jogurt chodzi, ponieważ jogurt naturalny i jogurt typu
śródziemnomorskiego to 2 osobne jednostki sprzedażowe.
Odp. 3: Zamawiający zmienia poz. nr 4 i poz. nr 5 w następujący sposób:
Lp
.

Nazwa

1

2

4.
5.

j.
m.

Maksyma
lna
ilość

3

4

Jogurt naturalny, opakowanie co
najwyżej 1kg
Kg
Jogurt naturalny, opakowanie
powyżej 1 kg i co najwyżej 5kg
Kg

W tym
Szkoła
Podstawowa
w Ośnie
Lubuskim
5

Samorządow
e
Przedszkole
Publiczne
w Ośnie
Lubuskim
6

220

150

70

300

200

100

4.
Pozycja nr 6.
Podany produkt został wycofany ze sprzedaży. W związku z tym prosimy o nowe wytyczne do tej
pozycji.
Odp. 4: Zamawiający wykreśla pozycję z formularza.
5.
Pozycja nr 18.
Śmietana kwaśna 18%
Pytanie.
Czy śmietana ma być w kubkach czy wiaderkach? Zwracamy się o określenie pojemności
opakowań.
Odp. 5: Zamawiający zmienia nazwę poz. nr 18 formularza na :
Śmietana kwaśna 18% w dowolnym opakowaniu o pojemności do 500g.
6.
Zamawiający podaje określenie towarów „ o niskiej zawartości cukru” Jest to zbyt ogólne
2

określenie.
Zwracamy się o określenie konkretnej ilości na 100g
Odp. 6: Zamawiający wyjaśnia, że dla jogurtów o „niskiej zawartości cukru” ilość cukru
wynosi co najwyżej 10g/100g produktu.
7.
Poz. nr 19
Śmietana 30%
Pytanie.
Zwracamy się o określenie pojemności produktu.
Odp. 7: Zamawiający zmienia nazwę produktu w poz. nr 19 formularza w następujący
sposób:
Śmietana 30% w dowolnym opakowaniu, o pojemności od 300g do 1000 g.
Z uwagi na powyższą zmianę Zamawiający wycofuje Załącznik nr 4A formularza ofertowego
dotyczący IV części zamówienia – zestawienie rodzajowo – ilościowe na dostawę wyrobów
mleczarskich i nabiału, a w jego miejsce wprowadza nowy załącznik pod nazwą: Załącznik nr
4A Po zmianach 1 - formularza ofertowego dotyczący IV części zamówienia – zestawienie
rodzajowo – ilościowe na dostawę wyrobów mleczarskich i nabiału.
Załącznik nr 4A Po zmianach 1 – w załączeniu - (WORD,EXCEL).
Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) Zamawiający wydłuża termin składania ofert
do dnia 13 października 2021r. do godz. 10:00:00, a otwarcie ofert rozpocznie się 13
października 2021r. o godz. 11:00:00.
Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Pzp, zawiadamia, że ulega
zmianie treść SWZ w następujący sposób:
1) W rozdziale XVII pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Ofertę
należy
złożyć
za
pośrednictwem
Platformy
EPZ
https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie później niż do dnia 13 października 2021 r. do
godziny 10:00:00.
2) W rozdziale XIX pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Termin związania ofertą upływa 11 listopada 2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym
dniem terminu związania ofertą.
3) W rozdziale XX pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 13 października 2021 r. o godzinie 11:00:00 na
komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę EPZ
plików złożonych przez Wykonawców.
Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej
prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert
uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.
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Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 i 7 ustawy Pzp, z uwagi na zmianę terminu składania ofert,
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W
dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia, niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Renata
Małgorzata
Zimna
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