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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ”.  

 
 Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

 

Zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy w w/w postępowaniu  dopuszczacie Państwo 

PRODUKTY SUCHE Z ZBOŻOWE 

• w poz.  23 suchary 0,29kg dostarczanie produktu w gramaturze  225g-230g, z jednoczesnym 
przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  
 

PRODUKTY PŁYNNE I PRZETWORY  

• w poz. 4 ogórki konserwowe 0,90kg-1,10kg dostarczanie produktu w gramaturze od  0,85kg-
1,10kg, z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej 
jednostki miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  
 

• w poz. 5 papryka konserwowa 0,9kg-1,10kg   dostarczanie produktu w gramaturze  od 
0,85kg-1,10kg, z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do 
pełnej jednostki miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  
 

• w poz. 10 majonez 0,25kg dostarczanie produktu w gramaturze  400g , z jednoczesnym 
przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  
 

• w poz. 12 ketchup łagodny 250g-300g dostarczanie produktu w gramaturze  500g , z 
jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki 
miary w górę? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  
 

• w poz. 15 sałatka warzywna konserwowa 0,9kg-11,10kg dostarczanie produktu w 
gramaturze od 820g -1,10kg, z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z 
zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  
 

• w poz. 18 dżem mini owocowy bez dodatku cukru min 40g owoców na 100g produktu  
dostarczanie produktu  dżem mini owocowy z dodatkiem cukru i 35g owoców na 100g 
produktu, w związku z tym,że wyżej wymieniony produkt jest niedostępny w sprzedaży.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  

 

PRZYPRAWY  

• w poz. 15 galaretka owocowa 79g-85g dostarczanie produktu w gramaturze   od 79g-90g  z 
jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki 
miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  
 

• w poz. 16 cukier wanilinowy 16g-20g dostarczanie produktu w gramaturze   od 16g-32gz 
jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki 
miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  

 

• w poz. 17 proszek do pieczenia 18g-20g dostarczanie produktu w gramaturze   od 18g-36g  z 
jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki 
miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  
 

• w poz. 19 papryka mielona 50g-100g dostarczanie produktu w gramaturze   od 20g-100g z 
jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki 
miary w górę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment, nie należy zmieniać 
wymaganej ilości w kolumnie nr 4.  

 
 
 

 Z poważaniem  

 

        Kierownik Zamawiającego  

       
       


