
                                 Opatów,  19 sierpnia 2019 r. 
Znak:ZP.1.INT.2019 
nr ogłoszenia 586195-N-2019 
 

  
Do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ 

 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa 
artykułów spożywczych z podziałem na części dla ZS nr 1 w Opatowie” 
 
Zamawiający Zespół Szkół nr 1 w Opatowie  działajac na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.z 2018 r. poz. 1986) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców  dotyczące zapisów istotnych warunków 
zamówienia : 
 
Część 1 Różne produkty spożywcze 
Pytanie 1: 
Dotyczy poz. 24 - Majonez 410 g 
Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 400g (po odpowiednim przeliczeniu ceny)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiajacy   dopuszcza  dostawę  produktu  o gramaturze 400 g (po odpowiednim przeliczeniu ceny) 
 
Pytanie 2 
Dotyczy poz. 44 - Przyprawa doprawka 750 
Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu  1kg (po odpowiednim przeliczeniu ceny)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiajacy   dopuszcza  dostawę  produktu  w opakowaniu  1 kg (po odpowiednim przeliczeniu ceny) 
 
 Pytanie 3 
Dotyczy poz. 52 - Syrop 1 l 
Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu  0,5l (po odpowiednim przeliczeniu ceny)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiajacy   dopuszcza  dostawę  produktu  w opakowaniu  0,5 l (po odpowiednim przeliczeniu ceny) 
 
 
Część 3 Produkty mleczarskie 
Pytanie  1 
Dotyczy poz. 2 - Jogurt owocowy 135 g 
Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu  150g (po odpowiednim przeliczeniu ceny)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiajacy   dopuszcza  dostawę  produktu  o gramaturze 150 g (po odpowiednim przeliczeniu ceny) 
 
Pytanie 2 
Dotyczy poz. 11 - Śmietana 30% 330 g 
Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę produktu w opakowaniu 400g (po odpowiednim przeliczeniu ceny)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiajacy   dopuszcza  dostawę  produktu  o gramaturze 400 g (po odpowiednim przeliczeniu ceny) 
  
 
 
 
 
 
 



Część 5 mrożonki, ryby 
 
Pytanie 1 
 
Dotyczy poz.1 filet  z miruny 
Filet z miruny ze skórą  czy filet bez skóry 
 
Odpowiedź 
Filet z miruny ze skórą 
 
Pytanie 2 
Dot. poz. 4 warzywa 750 g 
Czy chodzi tu o mieszankę  7 składnikową 
 
Odpowiedź 
zamawiajacy  zamawia mieszankę 7 składnikową 
 
 
 
Pytanie 3 
Dot. poz. 5 śledzie 
Czy chodzi tu śledzie małosolne czy  śledzie marynowane w oleju 
 
Odpowiedź 
zamawiajacy  zamawia śledzie małosolne 
 
              
 
 
             
            Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 
            Magdalena Gdowska 


