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Wykonawcy ubiegający się

o  udzielenie zamówienia

publicznego

Dotycz postępowania  : ,,Dostawa od 01.01.2022 do 31.12.2022  r.  mrożonek,  pieczywa,  ryb, warzyw,

owoców, jaj,  artykułów spożywczych,  nabiału, tłuszczów,  mięs, wędlin  i drobiu  do  magazynu  Bursy

Gdańskiej."

Zamawiaj.ący informuj.e, że w przedmiotowym  postepowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści

SWZ. Zgodnie z art. 284  ust.  3  ustawy z dnia  11 września  2019  r.  Prawo zamówień  publicznych  (tj.

Dz.U z 2019  r.  poz.  2019 z zm) Zamawiający   udziela  wyjaśnień  na  złożone zapytania

Pytanie  1.

W związku z brakiem  na  polskim  rynku  niektórych produktów, bądź wycofanych z produkcji

przez producentów, a zawartych przez Zamawiającego w specyfikacj.i ofertowej,  prosimy o
zmianę treści specyfikacji

-otręby ze śliwką  180g

-serek ostrowia

Odpowiedź

Zamawiający wycofuje ze specyfikacj.i   otręby ze śliwką  180 g, poz. 90 -pakiet 5 (artykuły

spożywcze)

Zamawiający usuwa  ze  specyfikacji zapis ,,Ostrowia"   poz. 47 -pakiet 7 (nabiał i tłuszcze)

Pytanie2.

Poniżej.  przedstawiamy produkty o gramaturze,  które  uległy zmianie;
-herbata saga owocowa 25 szt,  prawidłowa 20 szt

-kakao 250 g,  prawidłowa  100g,  150 g 200g

-kakao 500g, czy Zamawiający ma  na myśli napój kakaowy 500g? jeżeli tak to proszę o

zmianę nazewnictwa  produktu
-pieczarki 920 g,  dostępne na  rynku  produkt o zbliżonej gramaturze 750g

-sałatka sombrero 2650 g, prawidłowa gramatura 4000 g

Odpowiedź:

-Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis-herbata owocowa typu „Saga" 25 szt. -

poz.  35   -pakiet 5  (artykuły spożywcze)
-Zamawiający zmienia gramaturę w poz. 39   na 200 g  -pakiet 5 (artykuły spożywcze)

-Zamawiający zmienia gramaturę oraz ilość w poz. 40 -pakiet 5  (artykuły spożywcze)

Obecnyzapis:   kakao   150g~90szt.
-zamawiający zmienia gramaturę w poz.195 -pakiet 5 (artykuły spożywcze)

Obecny zapis   pieczarki marynowane 750 g-szt. 30



-Zamawiający wycofuje ze specyfikacji sałatkę sombrero 2650 g -poz.199 -pakiet 5

(artykuły spożywcze)

Pytanie 3

Zamawiający w specyfikacji nie przedstawił gramatury na  produkt ser sałatkowo-kanapkowy

„feta", oraz serek typu ,,Haga" 6 szt.  Proszę o wskazanie gramatur.

Odpowiedź

Poz. 8 -pakiet 7 (nabiał i tłuszcze) ser sałatkowo-kanapkowy typu „feta"   -gramatura 270 g

Poz. 20 -pakiet 7 (nabiał i tłuszcze) -serek typu „Haga" 6 szt. -gramatura  100 g

Pytanie 4

W związku  z  rozbieżnościami cenowymi oraz różnicą gramatur,  bądź zawartością tłuszczu,

proszę o odrębne wyszczególnienie  pozycji  produktów;
-twarożek puszysty „Turek, Tartare, Łaciaty, Almette

-mleko  2%,  3,2 %

-serek twarogowy w  plastrach typu  Capresi,  Milandia,  Deliser 150g

Odpowiedź

Twarożek puszysty typu ,,Turek", „Tartare", `Łaciaty'', ,,Almette"  lub inny równoważny 150 g
-zawartość tłuszczu  23-24 g -poz. 47 -pakiet 7  (nabiał i tłuszcze)

Mleko -Zamawiający usuwa ze specyfikacji   zapis 2°/o, należy podać cenę dla  mleka 3,2% -

poz.  24 -pakiet 7  (nabiał i tłuszcze)

Serek twarogowy w plastrach -Zamawiający usuwa  ze specyfikacj.i zapis Deliser , pozostaje

serek twarogowy w plastrach typu Capresi,  Milandia  150 g , zawartość tłuszczu  24-29 %-poz.

2 -pakiet 7  (  nabiał i tłuszcze)

W związku z powyższym Zamawiający na  podstawie    art. 286 ust.1, 3, 5  i 7  ustawy z dnia  11

września  2019 -Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U.  z 2019  r.  poz. 2019 ze zm.) zmienia

treść SWZ w wymienionym zakresie,  załączając jednocześnie  skorygowane formularze

cenowe dla  pakietu 5  i 7 oraz zmienia termin składania  i  otwarcia  ofert  na  dzień  23.11.2021  r.

8Odz.11.00.

Otwarcie ofert nastąpi 23.11.2021  r.  o godz.11.05.


