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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę pn.: „PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY
DOśYWIANIA ”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – z późn. zm.) Zamawiający
informuje, Ŝe dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez
zmianę się treść punktu 6.2.3
Treść dotychczasowa
6.2.3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający wymaga złoŜenia dokumentów: wykazu personelu przewidzianego do realizacji
zamówienia, w którym wykaŜe spełnienie chociaŜ jednego warunku:
- przynajmniej jedna osoba posiada udokumentowane wykształcenie gastronomiczne
(ukończona szkoła lub kursy gastronomiczne) i przez co najmniej 6 miesięcy wykonywała
prace przy przygotowywaniu gorących posiłków,
- przynajmniej jedna osoba wykaŜe się prowadzeniem działalności gastronomicznej
polegającej na wydawaniu gorących posiłków przynajmniej przez 12 miesięcy
Obrazuje to załącznik nr 4 i 4a do SIWZ do którego naleŜy dołączyć aktualne ksiąŜeczki
SANEPID-u pracowników oraz dokumenty potwierdzające ich wykształcenie i pracę przy
przygotowywaniu gorących posiłków.

Nowa treść
6.2.3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający wymaga złoŜenia dokumentów: wykazu personelu przewidzianego do realizacji
zamówienia, w którym wykaŜe spełnienie chociaŜ jednego warunku:
- przynajmniej jedna osoba posiada udokumentowane wykształcenie gastronomiczne
(ukończona szkoła lub kursy gastronomiczne) i przez co najmniej 6 miesięcy wykonywała
prace przy przygotowywaniu gorących posiłków,
- przynajmniej jedna osoba wykaŜe się prowadzeniem działalności gastronomicznej
polegającej na wydawaniu gorących posiłków przynajmniej przez 12 miesięcy
Obrazuje to załącznik nr 4 i 4a do SIWZ .
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

