
       Radzyń Podlaski dnia 16.07.2019 

SP2 351.17.2019 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawa żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 

przy ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim.” 

  

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz  

ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim” do zamawiającegowpłynęło zapytanie od 

dostawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 

01.07.2019r. 

 

Dotyczy załącznika 1b do oferty cenowej (Grupa II – Artykuły spożywcze) 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ o treści, cyt.: 

 

1. Dotyczy poz. 7 - Herbata liściasta 80g 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 100g, po odpowiednim 

przeliczeniu ceny? 

 

2. Dotyczy poz. 15 - Koncentrat pomidorowy 1000g koncentrat pomidorowy 30% ± 2% 

wyprodukowany ze świeżych pomidorów (97,8%), bez żadnych dodatków i bez 

konserwantów. 

 

Koncentrat pomidorowy Pudliszki nie występuje w opakowaniu 1000g. Czy Zamawiający 

zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu  950g? 

 

3. Dotyczy poz. 25 - Makaron pióra Pełne Ziarno500g 

 

Makaron Pełne Ziarno Lubella nie występuje w opakowaniu 500g. Czy Zamawiający zgodzi 

się na dostarczenie produktu w opakowaniu 400g? 

 

4. Dotyczy poz. 26 - Makaron świderki Pełne Ziarno500g 

 

Makaron Pełne Ziarno Lubella nie występuje w opakowaniu 500g. Czy Zamawiający zgodzi 

się na dostarczenie produktu w opakowaniu 400g? 

 



5. Dotyczy poz. 29 - Miód wielokwiatowy 0.5 kg naturalny (produkt naturalny o zawartość 

wody nie więcej niż 20%, fruktozy i glukozy nie mniej niż 60/100g miodu, bez konserwntów i 

innych dodatków) 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 400g, po odpowiednim 

przeliczeniu ceny? 

 

6. Dotyczy poz. 30 - Musztarda sarepska 200g 

 

Musztarda sarepska Parczew nie występuje w opakowaniu 200g. Czy Zamawiający zgodzi się 

na dostarczenie produktu w opakowaniu 180g? 

 

7. Dotyczy poz. 54 - Przyprawy - czosnek niedźwiedzi 20g 

 

Czosnek niedźwiedzi Kotanyi nie występuje w opakowaniu 20g. Czy Zamawiający zgodzi się 

na dostarczenie produktu w opakowaniu 6g? 

 

Stosownie do Art 38 ust.1  ustawy z dn. 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Z d2015 poz 2164 z póź. zm) udziela sie w zakresie 

powyższym wyjaśnień, zgodnie z poniższym”: 

 

Ad 1 Dotyczy poz. 7 - Herbata liściasta 80g 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 100g. 

 

Ad 2 Dotyczy poz. 15 - Koncentrat pomidorowy 1000g koncentrat pomidorowy 30% ± 2% 

wyprodukowany ze świeżych pomidorów (97,8%), bez żadnych dodatków i bez 

konserwantów. 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 950g. 

 

Ad 3 Dotyczy poz. 25 - Makaron pióra Pełne Ziarno 500g 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 400g. 

 

Ad 4 Dotyczy poz. 26 - Makaron świderki Pełne Ziarno 500g 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 400g 

 

Ad 5 Dotyczy poz. 29 - Miód wielokwiatowy 0.5 kg naturalny (produkt naturalny o zawartość 

wody nie więcej niż 20%, fruktozy i glukozy nie mniej niż 60/100g miodu, bez konserwntów i 

innych dodatków) 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 400g 

 



Ad 5 Dotyczy poz. 29 - Miód wielokwiatowy 0.5 kg naturalny (produkt naturalny o zawartość 

wody nie więcej niż 20%, fruktozy i glukozy nie mniej niż 60/100g miodu, bez konserwntów i 

innych dodatków) 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 400g 

 

Ad 6 Dotyczy poz. 30 - Musztarda sarepska 200g 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 180g 

 

 

Ad.7 Dotyczy poz. 54 - Przyprawy - czosnek niedźwiedzi 20g 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 6g 

 

Dotyczy załącznika nr 1hdo oferty cenowej ( Grupa VIII – Produkty 

mleczarskie) stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ o treści cytuję.: 

 

8. Dotyczy poz. 1 - Jogurt naturalny 400ml 
 

Jogurt naturalny firmy Bakoma nie występuje w opakowaniu 400ml tylko 390g.  Czy 
zamawiający  zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 390g? 
 

9. Dotyczy poz. 2 - Jogurt owocowy 150 g Jogurt owocowy różne smaki zawierający żywe 
kultury bakterii z zawartością cukru nie większą niż 10 g na 100 g, tłuszczu nie więcej 10g w 
100g/ml oraz soli nie więcej niż 0,4 g sodu/1g soli w 100g gotowego produktu 
 

Jogurt owocowy firmy Bakoma nie występuje w opakowaniu 150g.  Czy zamawiający  zgodzi 
się na dostarczenie produktu w opakowaniu 140g z zawartością cukru 12 g na 100 g, tłuszczu 
nie więcej 2,5g w 100g oraz soli 0,1 g 100g gotowego produktu? 
 

10. Dotyczy poz. 4 - Jogurt z ziarnami zbóż 200 g zawartość cukru nie większa niż 10 g na 100 
g, tłuszczu nie więcej 10g w 100g/ml oraz soli nie więcej niż 0,4 g sodu/1g soli w 100g 
gotowego produktu 
 

Jogurt z ziarnami zbóż firmy Bakoma nie występuje w opakowaniu 200g.  Czy zamawiający  
zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 140g, z zawartością cukru 11,6 g na 100 
g, tłuszczu nie więcej 2,4g w 100g oraz soli 0,1 g 100g gotowego produktu? 
 

11. Dotyczy poz. 7 - Serek homogenizowany 150g (różne smaki) 150g z zawartoscią cukru nie 
wiekszą niż 10g na 100g, tłuszczu nie więcej 10g wg/ml oraz soli nie więcej niż 0,4 g sodu/1g 
soli w 100g gotowego produktu 
 

Serek homogenizowany firmy Danone nie występuje w opakowaniu 150g. Czy zamawiający  
zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 140g, z zawartością cukru 12,5 g na 100 
g, tłuszczu nie więcej 2,9g w 100g oraz soli 0,1 g 100g gotowego produktu? 
 

 



Stosownie do Art 38 ust.1  ustawy z dn. 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Z d2015 poz 2164 z póź. zm) udziela sie w zakresie 

powyższym wyjaśnień, zgodnie z poniższym”: 
 

 

Ad 8 Dotyczy poz. 1 - Jogurt naturalny 400ml 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 390g 

 

Ad 9 Dotyczy poz. 2 - Jogurt owocowy 150 g Jogurt owocowy różne smaki zawierający żywe 

kultury bakterii z zawartością cukru nie większą niż 10 g na 100 g, tłuszczu nie więcej 10g w 

100g/ml oraz soli nie więcej niż 0,4 g sodu/1g soli w 100g gotowego produktu 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 140g 

 

Ad 10 Dotyczy poz. 4 - Jogurt z ziarnami zbóż 200 g zawartość cukru nie większa niż 10 g na 

100 g, tłuszczu nie więcej 10g w 100g/ml oraz soli nie więcej niż 0,4 g sodu/1g soli w 100g 

gotowego produktu 

Zgadzamy się na dostarczanie produktu 140g 

 

Ad 11 Dotyczy poz. 7 - Serek homogenizowany 150g (różne smaki) 150g z zawartoscią cukru 
nie wiekszą niż 10g na 100g, tłuszczu nie więcej 10g wg/ml oraz soli nie więcej niż 0,4 g 
sodu/1g soli w 100g gotowego produktu 
Zgadzamy się na dostarczanie produktu 140g 

 

        Marzanna Mazur 


