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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
Dotyczy postępowania przetargowego na: Sukcesywne dostawy nabiału. 
 

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl 
art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j. 
ze zm.) odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 

 
Pytanie 1  
Poz. 2 deser: krem czekoladowy lub karmelowy lub waniliowy z bitą śmietaną - 
z mleka krowiego - Czy możemy zaproponować jogurt z owsianką truskawkowy lub bananowy 180g? 
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie Nabiał w poz. 2 Jogurtu z Owsianką 
o smaku truskawkowym lub bananowym 180g, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia 
zamawianych przez Zamawiającego ilości, z zaokrągleniem do jednej pełnej jednostki w górę. 
 
Pytanie 2  
Poz.10 Mleko spożywcze homogenizowane, pasteryzowane w wysokiej temperaturze, zawartość tłuszczu 2% w folii 
- Czy możemy zaproponować Mleko spożywcze 2% tłuszczu 1L w butelce PET? 
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie Nabiał w poz. 10 Mleko spożywcze 
2% tłuszczu 1L w butelce PET, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianych przez 
Zamawiającego ilości, z zaokrągleniem do jednej pełnej jednostki w górę. 
 
Pytanie 3 
Poz.23 Serek kanapkowo- twarogowy (różne smaki wg. Wyboru zamawiającego) bez konserwantów, serek 

homogenizowany wyprodukowany z pasteryzowanej śmietanki, produkt temizowany, spulchniony azotem 
spożywczym- Czy możemy zaproponować Serek Wypasiony śmietankowy, kanapkowo- twarogowy różne smaki 
125g ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie Nabiał w poz. 23 - Serek Wypasiony 
śmietankowy, kanapkowo - twarogowy różne smaki 125g, pod warunkiem odpowiedniego 
przeliczenia zamawianych przez Zamawiającego ilości, z zaokrągleniem do jednej pełnej jednostki w 
górę. 
 
          Z poważaniem 
 
                                     Z upoważnienia Dyrektora 
     Kamila Kraft                            Agnieszka Śniadała 
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                                                i Zaopatrzenia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

Otrzymują: 

1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 
1) A/a 

 

Sprawę prowadzi: Kamila Kraft  

e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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