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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

publicznego

Dotyczy 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 ."

Zamawiający  informuje,  że  w  przedmiotowym  postepowaniu  wpłynęły  zapytania  dotyczące
treści SWZ.   Zamawiający  udziela wyjaśnień na złożone zapytania

-  Załącznik nr 1 1   pakiet 4 formularz  wymagania stawiane zamawianym towarom  -

warzywa, owoce, jaj a

Poz    l  cebula
Poz   2burak
Poz   3 cebula czerwona
Poz   4 cebula czosnkowa
Poz    s   fasola szparagowa świeża
Poz    10 kapusta czerwona
Poz    14 marchew
Poz    19 pietruszka korzeń
Poz    22seler

W specyfkacji  Zamawiający  podaje  jako opakowanie : skrzynki drewniane lub

plastikowe  . Wyżej wymienione towary dostępne są na rynku tylko w  workach    .

OdDowiedź: Zamawiaiacv dopuszcza dostawe ww. towarów w workach.

•   Załącznik nr 12  pakiet 5 formularz  -wymagania stawiane zamawianym towarom -

aftykuły spożywcze
Poz   12  cynamon  390g
Poz   13   czamuszka450g

W specyfikacji Zamawiający podaje  jako opakowanie  jednostkowe  torebki

papierowe , jednocześnie podając gramatury , które na rynku występują E:!!±gj
wvlacznie w opakowaniach D]astikowvch tzw PET  .   Proszę o weryfikację .



Q±E!iedź: Zamawi@iacv doDuszcza` dostawe vrw. towarów w oi)akowaniaęh plastikQmę±
tzw PET.

Poz  28  herbata czarna typu Lipton , Teekanne, Dilmah   100szt
Poz  29  herbata czama typu Lipton, Teekanne , Dilmah   50szt
Poz  30  herbata czarna typu Lipton, Teekanne , Dilamh   25szt

W specyfikacji  Zamawiający  podaje  rozbieżne cenowo  towary . Pytanie , kto
będzie decydowal  o  wyborze firmy -  Zamawiający czy Wykonawca?

a  iedvnie
herba

Odpowiedź: Zamawiaiacv w sDecyfikacii nie i)odaie konkrętipązwy±ęi±a
dać   dostawnie   może  żwarunki akie  musi  s

konkretnei firmv.

elniać   herbata Zamawia

Poz  35    herbatasaga  25tor  .
Poprawna gramatura występująca na rynku to 20 torebek . Zaistnialą sytuację
zgloszono w piśmie z dnia  10.11.2021.

Pozostawienie w/w herbaty w błędnej gramaturze , będzie skutkowało w przyszłości jej

przeliczaniem   .
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oi)akowaniach Do 20 torebek i równoczesne i}rzeliczenie cenH

Poz   140  kremtypu  nutella  825g  .

Prawidłowa  gramatura  tego produktu to 600 g  .  Zamieszczona w specyfikacji nie jest
dostępna na polskim iynku . Proszę o  zmianę .

Odi}9wiedź: N@ rynku polskim iest dosteDny krem tyDu Nutella o Eram@turze±1;2±±

Poz 147  Brzoskwinia puszka 825g/480g
Zamieszczona w specyfikacji gramatura  820g/480g -zamawiający podaje dwie różne

gramatury o przekroju wagowym 825 -480g. Czy gramatura 480g to zawartość wsadu ?
Proszę o wskazanie wlaściwej gramatury .

OdDowiedź: 820 g _iest to masa z svropem. natomiast 480 g to masa Do osdaczenL±±±

-   Załącznik nr 14  pakiet 7 formularz -wymagania stawiane zamawianym towarom -

nabiał

Poz  2  Serek capresi  lub Milandia    .
Zamawiający podaje w specyfikacji  rozbieżne cenowo towary . K±g  będzie decydQ±±zał



gH_borze_firmy_Zą_mLąHiriffręzłLHL=yk.g±±ą±{±ęą2Zaistnialąsytuacjęrównieź
zglaszano w piśmie z dnia  10.11.2021.
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Poz 6  deser ryżowy typu Berliso , Czaruś

Zamawiający podaje rozbieżne cenowo produktu Jśio będzie dęLjydQwał  o wybQ_rzę

fiłm±__Zamąwiaj ący czy Wyko_nąpęą±

g±ppwiedź: Zamawia.ig.ęr_w specvfikacii nie Dodaje kgnkretpei nazwy desęĘ

±::::;#::::;::=;:::::mdukt,Ząrną±
poz  10  jogurt owocowy typu Bakoma lub Jogobella  150g
Zamawiający podaje rozbieżne cenowo produkty . ±Ś±QLbędzie decydował o wyt)QĘ

fl±±Ł Zamąwiąiący  czy Wyko.nąHĘ
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poz  16  jogurt pitny Mlekovita , Gratka
Zamawiający podaje  rozbieżne cenowo i gramaturowo produkty Gratka 170g ,
Mlekovita 250g  .  Proszę o doprecyzowanie  i  stworzenie osobnej pozycji w fomularzu
ofertowym .E,
Poz  17  jogurt typu 7 zbóż 150g
Zamieszczony produkt występuje  tylko w gramaturze  140g .  Proszę o doprecyzowanie  i
zmianę w formularzu ofertowym .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę jogurtu typu 7 zbóż o gramaturze 140

8

Poz 47  twarożek puszysty Łaciaty , Tartare , Turek , Almette  .



Zamawiający  podaje rozbieżne cenowo produkty wjednej pozycji formularza . Proszę o
doprecyzowanie i rozbicie na poszczególne produkty . Zaistnialą sytuację  również
zglaszano w piśmie z dnia  10.11.2021.

Odpwiedź: Zama\];iąiacy w specyĘkąęjjpie pq.daje konkTetpe.i nazwy twarqżku.  a
iedvnie w.a.runki _iakie musi si)elniać dan,y stwąrożek.   Zamawia_iaw nie nioże żadać
dostawv twarożku konkretnei firmv.

Czy należy załączyć  do składanej oferty  karty produktów zamiennych lub
równoważnych ?

OdDowiedź: Nie trzeba dołącza.ć do ofertv kart Droduktów.

Jednocześnie informujemy iż termin składania ofert mija w dniu 23.11.2021  r. o godz.
11.00.

Z poważaniem


