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Ogłoszenie nr 500300515-N-2018 z dnia 15-12-2018 r.

Jastków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 659385-N-2018 

Data: 07/12/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jastków, Krajowy numer identyfikacyjny 53523800000, ul. Panieńszczyzna ul. Chmielowa 

3, 21-002   Jastków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail

przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144. 

Adres strony internetowej (url): www.jastkow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.1) 

W ogłoszeniu jest: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole

Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019 

W ogłoszeniu powinno być: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy

Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II oraz ZAŁĄCZNIK I 
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Punkt: II.4) oraz ZAŁĄCZNIK I 

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ 1 Różne produkty spożywcze. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa artykułów spożywczych (np. przyprawy, makarony, mąka, cukier, oleje, kasze, jaja,

kiszonki) do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku

szkolnym 2018/2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole

Podstawowej w Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez

przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia

złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy.

Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do

SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w

podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona,

zaś może być zmniejszona. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany

Zamawiającego. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane

przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla

artykułów żywnościowych. Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców,

oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. CZĘŚĆ 2 Mięso i produkty mięsne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. mięso, drób, kiełbasa) do

stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym

2018/2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w

Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela

szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia

zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy.

Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do

SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w

podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona,

zaś może być zmniejszona. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany

Zamawiającego. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane

przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla

artykułów żywnościowych. Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców,

oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu
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częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. CZĘŚĆ 3 Pieczywo. Przedmiotem

zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. chleb, bułki) do stołówki szkolnej przy

Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019. Artykuły

będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w zależności od

potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić

musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na

części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający

zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, przy czym całkowita

wartość zamówienia nie zostanie przekroczona, zaś może być zmniejszona. Wykonawca

zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Wszelkie artykuły

żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny

spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych. Części

zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z

SIWZ. CZĘŚĆ 4 Produkty mleczarskie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów

spożywczych (np. mleko, ser, śmietana, jogurt, masło) do stołówki szkolnej przy Szkole

Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019. Artykuły będą

dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w zależności od

potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić

musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na

części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający

zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, przy czym całkowita

wartość zamówienia nie zostanie przekroczona, zaś może być zmniejszona. Wykonawca

zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Wszelkie artykuły

żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny

spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych. Części

zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z

SIWZ. CZĘŚĆ 5 Warzywa i owoce świeże. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów
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spożywczych (np. ziemniaki, pomidory, kapusta, ogórki, jabłka) do stołówki szkolnej przy

Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019. Artykuły

będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w zależności od

potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić

musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na

części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający

zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, przy czym całkowita

wartość zamówienia nie zostanie przekroczona, zaś może być zmniejszona. Wykonawca

zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Wszelkie artykuły

żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny

spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych. Części

zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z

SIWZ. CZĘŚĆ 6 Mrożonki. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych

(np. owoce i warzywa mrożone, ryby mrożone) do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej

im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019. Artykuły będą dostarczane do

stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach

zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w

ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za

faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części

wyszczególniony został w załączniku nr 5 do SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający

zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, przy czym całkowita

wartość zamówienia nie zostanie przekroczona, zaś może być zmniejszona. Wykonawca

zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Wszelkie artykuły

żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny

spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych. Części

zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z

SIWZ. CZĘŚĆ 7 Posiłki gotowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów

spożywczych (np. pierogi, naleśniki, gołąbki – nie mrożone) do stołówki szkolnej przy Szkole
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Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019. Artykuły będą

dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w zależności od

potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić

musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na

części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający

zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, przy czym całkowita

wartość zamówienia nie zostanie przekroczona, zaś może być zmniejszona. Wykonawca

zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Wszelkie artykuły

żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny

spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych. Części

zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z

SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ 1 Różne produkty spożywcze. Przedmiotem zamówienia

jest dostawa artykułów spożywczych (np. przyprawy, makarony, mąka, cukier, oleje, kasze,

jaja, kiszonki) do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym

2018/2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w

Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela

szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia

zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy.

Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do

SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w

podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona,

zaś może być zmniejszona. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany

Zamawiającego. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane

przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla

artykułów żywnościowych. Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców,

oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. CZĘŚĆ 2 Mięso i produkty mięsne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. mięso, drób, kiełbasa) do
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stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019.

Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w

zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela szkoły.

Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres

dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do SIWZ – kosztorys

ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach,

przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona, zaś może być zmniejszona.

Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Wszelkie

artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę

powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów żywnościowych.

Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego

zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone jako

niezgodne z SIWZ. CZĘŚĆ 3 Pieczywo. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów

spożywczych (np. chleb, bułki) do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w

roku szkolnym 2018/2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole

Podstawowej w Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez

przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia

złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy.

Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do

SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w

podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona,

zaś może być zmniejszona. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany

Zamawiającego. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane

przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla

artykułów żywnościowych. Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców,

oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. CZĘŚĆ 4 Produkty mleczarskie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. mleko, ser, śmietana,

jogurt, masło) do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym

2018/2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w
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Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela

szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia

zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy.

Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do

SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w

podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona,

zaś może być zmniejszona. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany

Zamawiającego. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane

przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla

artykułów żywnościowych. Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców,

oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. CZĘŚĆ 5 Warzywa i owoce świeże.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. ziemniaki, pomidory,

kapusta, ogórki, jabłka) do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku

szkolnym 2018/2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole

Podstawowej w Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez

przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia

złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy.

Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do

SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w

podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona,

zaś może być zmniejszona. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany

Zamawiającego. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane

przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla

artykułów żywnościowych. Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców,

oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. CZĘŚĆ 6 Mrożonki. Przedmiotem

zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. owoce i warzywa mrożone, ryby

mrożone) do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym

2018/2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w

Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela



15.12.2018

8/8

szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia

zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy.

Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do

SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w

podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona,

zaś może być zmniejszona. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany

Zamawiającego. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane

przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla

artykułów żywnościowych. Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców,

oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. CZĘŚĆ 7 Posiłki gotowe.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. pierogi, naleśniki, gołąbki –

nie mrożone) do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym

2018/2019. Artykuły będą dostarczane do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w

Jastkowie w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela

szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia

zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy.

Szczegółowy zakres dostaw z podziałem na części wyszczególniony został w załączniku nr 5 do

SIWZ – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w

podanych asortymentach, przy czym całkowita wartość zamówienia nie zostanie przekroczona,

zaś może być zmniejszona. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany

Zamawiającego. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane

przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla

artykułów żywnościowych. Części zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców,

oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu

częściowym zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 


