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Odpowiedź 

 na zadane pytania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych na III kwartał 2013 roku. 
 
 
Pytania do SIWZ 
 
W związku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem na dostawy art. Spożywczych na 
III kwartał 2013 roku prosimy o odpowiedź na następujące Pytania dotyczące SIWZ: 
 

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 realizację zamówienia cukrem pudrem o 
gramaturze 500g po odpowiednim przeliczeniu ceny? 

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 13 fasola białą o gramaturze 500 g po 
odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 17 herbatą owocową pakowana po 25 torebek 
po odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji  zieloną ekspresową pakowaną po 25 szt po 
odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 27 koncentrat pomidorowy o gramaturze 200g 
po odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 34 majonez dekoracyjny 400g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny ? 

7. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 43 musli o gramaturze 350g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny ? 

8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 44 musztardę 210g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny ? 

9. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 48 Paluszki 275g lubella po odpowiednim 
przeliczeniu ceny ? 

10. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 49 Paprykę konserwową 880g, 380g po 
odcieku ? 

11. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 56 płatki jęczmienne 500g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny ? 

12. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 59 powidła śliwkowe 300g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny ? 

13. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 60 proszek do pieczenia 36 g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny ? 

14. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 66 sałatkę wielowarzywną  880g po 
odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

15. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 70 suchary 285g po odpowiednim przeliczeniu 
ceny? 

16. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 71 syrop o pojemności 500ml i ekstrakcie 
owocowym 60% po odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 72 szczaw konserwowy o gramaturze 275g lub 
330g po odpowiednim przeliczeniu ceny? 

18. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 76 ziele angielskie  o gramaturze 15g po 
odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

19. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 77 zioła prowansalskie o gramaturze 10 g po 
odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

20. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 78 zupę pieczarkową o gramaturze 40g po 
odpowiednim przeliczeniu ceny ? 

21. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 82 paprykarz o gramaturze 330g po 
odpowiednim przeliczeniu ceny ? 
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W celu ułatwienia porównywania ofert, proponujemy wycenę w gramaturach podanych w 
SIWZ natomiast przeliczenie ceny i ilości na etapie realizacji zamówienia. 
 
 
 
 
         

W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące zmian gramatur w specyfikacji na dostawę 

artykułów spożywczych na III kwartał 2013 roku, Zamawiający nie przewiduje zmiany 

gramatur.  

 
 
 

Z poważaniem  

Postuła Szymon 


