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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO ORAZ PODROBÓW DROBIOWYCH 

NA POTRZEBY AWL 

 NR SPRAWY WNP/24/PN/2020 

 

 

I.  Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy 

do treści SIWZ (zachowano oryginalną treść pytania), udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie:  

„czy dopuszczają Państwo produkty drobiowe pakowane w pojemniki przeznaczone do 

kontaktu z żywością, bez pokryw i plomb? przykryte odpowiednio workami i odpowiednio 

opisane?” 

Odp.: Zamawiający informuje, że nie dopuści opakowania bez plomb i pokryw. Na każdym 

opakowaniu ma być informacja o produkcie zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie:  

„czy elementy z kaczki mogą być luzem pakowane w odpowiednie pojemniki?” 

Odp.: Elementy z kaczki, kurczaka itp. mają być pakowane zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego w pojemniki z plombą i pokrywą. Na każdym opakowaniu ma być informacja 

o produkcie zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie:  

„czy kurczak (tuszka) oraz elementy z kurczaka i podroby mogą być luzem pakowane  

w odpowiednie pojemniki? 

Odp.: Tuszki kurczaka oraz elementy z kurczaka i podroby mogą być pakowane luzem zgodnie 

z wymaganiami zamawiającego w pojemniki z plombą i pokrywą. Na każdym opakowaniu ma 
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być informacja o produkcie zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostają załączone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i stanowią jej integralną część. W związku z tym, że powyższe wyjaśnienia nie 

uniemożliwiają złożenia ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu 

składania ofert. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

PRZETARGOWEJ 

/…/ 

…………………………………………….. 

Jakub WESOŁOWSKI 

 
wyk. w 1 egz. 
egz. nr 1 – a/a, adresat – e-mail 

Wyk. Renata NAZIMEK  tel. 261-658-555 

Wrocław 06.02.2020 r.  
T:263 


