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Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: dostawy produktów żywnościowych 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej 

treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

„Pakiet 11 poz. 8, 9 

Czy Zamawiający dopuści soki owocowo – warzywne w opakowaniu 300 ml? Soki w opakowaniu 

175 ml nie są już dostępne. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości produktów jaką 

należy wycenić.” 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza w Części nr 11 poz. 8 i 9 soki owocowo – warzywne w opakowaniach o poj. 

od 175 ml do 300 ml. W przypadku zaoferowania soku w op. 175 ml lub 200 ml należy wycenić 5 szt., 

w przypadku zaoferowania soku w op. 300 ml należy wycenić 3 szt. 

 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące 

zapisy SWZ: 

 

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 1): 

W Arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ w Części nr 11 w poz. 8 

(Zadanie nr 11 poz. 8) treść: „soki owocowo-warzywne 100% (bezglutenowe, bez cukru) różne smaki 

przeznaczone dla niemowląt od 4 m-ca życia, bezglutenowe 175ml ilość szt. 5” 
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zastępuje się następującą: „soki owocowo-warzywne 100% bezglutenowe, bez cukru, różne smaki, 

przeznaczone dla niemowląt od 4 m-ca życia, poj. 175ml-300ml *w przypadku zaoferowania soku w 

op. 175 ml lub 200 ml należy wycenić 5 szt., w przypadku zaoferowania soku w op. 300 ml proszę 

wycenić 3 szt. ilość szt. 5/3*” 

 

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 1): 

W Arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ w Części nr 11 w poz. 9 

(Zadanie nr 11 poz. 9) treść: „soki owocowo-warzywne 100% (bezglutenowe) różne smaki 

przeznaczone dla niemowląt od 4 m-ca życia, 175ml ilość szt. 5” 

zastępuje się następującą: „soki owocowo-warzywne 100% bezglutenowe, różne smaki 

przeznaczone dla niemowląt od 4 m-ca życia, poj. 175ml-300ml *w przypadku zaoferowania soku w 

op. 175 ml lub 200 ml należy wycenić 5 szt., w przypadku zaoferowania soku w op. 300 ml proszę 

wycenić 3 szt. ilość szt. 5/3*” 

 

W związku ze zmianą nr 1 i 2 zmienia się Arkusz asortymentowo-cenowy dla Części nr 11 

(Zadania nr 11), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

Zmiana nr 3 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego): 

W Rozdziale VII dodaje się pkt 2 o treści: „W związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od opisu 

sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może 

ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV w formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z 

pozostałych sekcji w części IV” 

 

Zmiana nr 4 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego): 

W Rozdziale IX w pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 

5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ” – wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do SWZ” 

Jednocześnie do dokumentów postępowania dodaje się Załącznik nr 5 do SWZ – wzór JEDZ. 

 

Zmiana nr 5 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego): 

W Rozdziale IX w pkt 5 ppkt 1) usuwa się lit. c), d) i e) oraz dodaje się ppkt 3) i 4) o treści: 

„3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 

opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 



wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku zmian SWZ , o których mowa w Części II 3-5, 

dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane w  

Dz.U./UE w dniu 30.04.2021 r. pod numerem 2021/S 084-215470 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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