
Gdańsk, dn. 2010-12-13 
 
 

ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów 
spoŜywczych 
 
Zamawiający zmienia treść formularza cenowego, będący integralną 
częścią SIWZ w następujący sposób: 
 
w Pakiecie nr 7 Artykuły warzywa, owoce, jajka 
1/ w poz. 21 jest: orzechy powinno być: orzech włoski świeŜy w łupinie 
2/ w poz.48 jest: orzechy laskowe powinno być: orzechy laskowe świeŜe 
w łupinie 
3/ w poz. 44 jest: chrzan powinno być: chrzan świeŜy 
4/ w poz. 51 jest: kukurydza powinno być: kukurydza świeŜa 
 
 
w Pakiecie nr  4 Artykuły spo Ŝywcze  

1. w poz. 2 jest:  barszcz koncentrat Knorra powinno być: barszcz 
koncentrat Knorra 1,4 kg 

2. w poz. 21 jest: bombka piernikowa z Torunia powinno być: bombka 
piernikowa z Torunia Katarzynka 21 g. 

3. w poz. 37 jest: ciasto francuskie powinno być: ciasto francuskie 
150 g. 

4. w poz. 44 jest: cukierki M@M powinno być: cukierki M@M 48 g. 
5. w poz. 46 jest: Ŝelki powinno być: Ŝelki 80 g. 
6. w poz. 50 jest: Czekolada Alpen Gold powinno być: Czekolada 

Alpen Gold 100 g. 
7. w poz. 72 jest: fasolka konserwowa czerwona puszka 400/200 g 

powinno być: fasolka konserwowa czerwona puszka 200 g 
8. w poz. 85 jest: grzyby suszone róŜne powinno być: grzyby suszone 

róŜne 25 g. 
9. w poz. 86 jest: grzyby suszone prawdziwki powinno być: grzyby 

suszone prawdziwki 25 g. 
10. w poz. 91 jest: herbata Earl Grey powinno być: herbata Earl 

Grey 100 szt. 
11. w poz. 93 jest:  herbata Irging powinno być: herbata Irving 
12. w poz. 64 jest: herbata Irwing owocowa  powinno być: 

herbata Irwing owocowa 20 szt. 
13. w poz. 100 jest: sok Hortex 1l/12 szt. - opakowań 13 powinno 

być: sok Hortex 1l – 156 szt. 



14. w poz. 127 jest: koper suszony z Knorra powinno być: koper 
suszony z Knorra 0,25 kg 

15. w poz. 156 jest: margaryna Kasia powinno być: margaryna 
Kasia 250 g. 

16. w poz. 160 jest: masło klarowane Knorr powinno być: masło 
klarowane Knorr 0,9 l 

17. w poz. 169 jest: Mikołaj powinno być: Mikołaj 60 g 
18. w poz.170 jest: Mikołaje zestaw powinno być: Mikołaje 

zestaw 140 g. 
19. w poz. 191 jest: ocet winny  powinno być: ocet winny  500 ml 
20. w poz. 199 jest: ozdoby czekoladowe powinno być: ozdoby 

czekoladowe 14 g x 25 szt. 
21. w poz. 215 jest: placki ziemniaczane Knorr powinno być: 

placki ziemniaczane Knorr 1,5 kg 
22. w poz. 242 jest: przyprawa w płynie cielęca/ kura z Knorra 

powinno być: przyprawa w płynie cielęca/ kura z Knorra 1 l 
23. w poz. 244 jest: racuchy Knorr powinno być: racuchy Knorr 

1,5 kg 
24. w poz. 268 jest: sos czosnkowy powinno być: sos czosnkowy 

240 g. 
25. w poz. 270  jest: sos hamburgerowy powinno być: sos 

hamburgerowy 240 g. 
26. w poz. 286 jest: sos z zielonym pieprzem z Knorra powinno 

być: sos z zielonym pieprzem z Knorra 1,2 kg 
27. w poz. 301 jest: wafelek Bounty powinno być: baton Bounty 

57 g. 
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