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Warszawa dnia, 23.12.2020 r. 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 139 OOO euro na sukcesywną dostawę 
świeżych owoców i warzyw w podziale na 14 części. Numer sprawy: 5/12/2020/D 

WYJAŚNIENIA 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01 -473 Warszawa, tel. (22) 328 
60 Ol; fax. (22) 328 60 50 www.igbmazovia.pl informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zamawiający - na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwana dalej „Pzp" - wyjaśnia: 

Pytanie 1: 

Sezonowość i dostawy (czy poniższe produkty będą zamawiane podczas sezonu, czy również poza nim np. zima? Ma to 
duży wpływ na wskazanie ceny na cały rok.) 
- Agrest, 
- Borowik, 
- Borówka, czy cena za kg, czy za wszystkie wskazane opakowania 
- Bób, 
- Brzoskwinie, 
- Fasolka szparagowa, 
- Jagoda, 
- Jeżyna, 
- Kabaczek, 
- Kurka, 
- Morela, 
- Nektarynka, 
- Szparagi, 
- Porzeczka, 
- Wiśnie 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, że wyżej wymienione produkty będą zamawiane zgodnie z potrzebami klientów, czyli produkty 
mogą być zamawianie w sezonie i poza nim. Natomiast Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w 
przypadku zmiany cen rynkowych na produkty objęte umową (zmiana cen - podwyższenie lub obniżenie - nastąpi 
zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS) w formie aneksu; niezależnie od powyższego 
Wykonawca zawsze może obniżyć ceny towarów objętych niniejszą umową. 
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Pytanie 2: 

Opakowanie, kaliber, klasa produktu. 
- Ananas - drobny czy kaliber I O, gruby czy kaliber 6, 
- Awokado zwykłe czy Hass, 
- Cytryna - jaka klasa 
- Jabłka - jest wskazanie na folię, czy może być luz 
- Kapusta kiszona czy kwaszona 
- Mango czy RTE i jaki kaliber 
- Ogórki kwaszone czy kiszone 
- Pomarańcza sokowa czy deserowa 

Od powiedź 2: 
Zamawiający informuje, że: 

MAZOWIECKA 
INSTYTUCJA 
GOSPODARKI 
BUDŻETOWEJ 

- nie modyfikuje formularzy cenowych ,,Ananas drobny i gruby". 
- modyfikuje formularze cenowe: poz. 2 (dla cz. IO), poz. 3 (dla cz.12), poz. 4 (dla cz.2,8, 13) i poz. 5 (dla cz. I) ,,Awokado 
(zwykłe)". 

- modyfikuje formularze cenowe: poz. 33 ( dla cz. 1,2,8,13), poz. 5 (dla cz. 3,5,7,9), poz. 3 (dla cz. 11), poz. 4 (dla cz.6), 
poz. 7 (dla cz. 4 ), poz. 10 (dla cz. I O) i poz. 11 ( dla cz. 12) i poz. I O ( dla cz. 14) ,,Cytryna (I klasa)". 
- nie modyfikuje formularzy cenowych „Jabłka", gdyż w formularzach cenowych jest wskazane które produkty będą 
dostarczane w folii a które luzem tj. na kilogramy. 
- nie modyfikuje formularzy cenowych „Kapusta kwaszona". 
- nie modyfikuje formularzy cenowych „Mango". 
- nie modyfikuje formularzy cenowych „Ogórki kwaszone". 
- modyfikuje formularze cenowe: poz. 16 (dla cz.6), poz. 23 (dla cz.3,5,11), goz. 27 ( dla cz.7), poz. 29 (dla cz.4), poz. 31 
( dla cz.9), poz. 42 ( dla cz. I O), poz. 48 ( dla cz.12), poz. I 08 ( dla cz.13), poz. 109 ( dla cz.8), poz. 11 O ( dla cz.2) i poz. 112 
(dla cz. 1) i poz 30 (dla cz. 14) ,,Pomarańcza (deserowa)". 

ZMIANY 

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. 
Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. (22) 328 60 Ol; fax. (22) 328 60 50, www.igbmazovia.pl, sekretariat@igbmazovia.pl, 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonał zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Formularzy 
cenowych dla Części Nr od 1 o 14 - Załącznik od 2.1 do 2.14 

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie obowiązujące Załączniki Nr od 
Części Nr od l do 14. 
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