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ZP- 2139/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów 

żywnościowych różnych (znak sprawy: Ż/2/PN/18). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów żywnościowych 

różnych (znak sprawy: Ż/2/PN/18), wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

1. Zapytanie: 

,,pytanie 1 

Czy w zadaniu nr 1 Artykuły sypki, przyprawy i inne artykuły żywnościowe Zamawiający 

wyraża zgodę na dostawę produkty w n/w gramach 

poz. 11 miód sztuczny stały op. 0,35-0,38 kg 

poz. 12 kakao ciemne od 80 g – 150 g 

poz. 51 koncentrat żurku w płynie 450 g – 500 g w butelce szklanej 

poz. 57 przyprawa do bruschetty op. 500 g – 1 kg 

poz. 83 groszek ptysiowy op. 200 g – 1 kg 

poz. 84 ciasto francuskie op. 375 g – 550 g 

poz. 90 deser panna cotta op. 500 g – 1,2 kg 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuści  

poz. 29 ocet z wina czerwonego od 6% - 10% 

poz. 30 ocet z wina białego od 6%-10%” 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuję, iż nie przewiduje 

modyfikacji w powyższym zakresie. Nadmienienia wymaga, iż Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.  

2. Zapytanie: 

,,czy w zadaniu nr 2 przetwory owocowe i warzywne 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktów w n/w gramaturach 

poz. 9 fasola szparagowa cięta zielona op. 700 g – 2,6 kg 

poz. 10 marmolada twarda op. 12 kg – 13 kg 

poz. 19 jabłka prażone kostka wiaderko 11 kg – 12 kg 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 



 
 

poz. 22 orzechy włoskie op. 400 g – 1 kg 

poz. 26 szparagi całe op. 330 g-0,7 kg 

poz. 28 ogórki konserwowe op. 1,4 – 2 kg 

poz. 29 pieczarka marynowana op. 780 g – 900 g 

czy w zadaniu nr 9 produkty mleczne dla niemowląt i dzieci 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktów w n/w gramaturach 

poz. 16 marchewka gerber op. 125 g – 130 g (marchewka gerber posiada gramaturę 125 g) 

poz. 17 obiadki i zupki po 5 m.ż op 125 g-130 g 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuję, iż nie przewiduje 

modyfikacji w powyższym zakresie. Nadmienienia wymaga, iż Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.  

 


