
Krośnice, dnia 7 lipca 2014 roku 

RGPOŚiI.271.20.2.2014 

  
  

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

  
  

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.20.2014 z dnia 30 czerwca 
2014 r., pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach” 

  
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) wobec 
zapytań Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
treść odpowiedzi na zadane zapytania: 
  
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować opis przedmiotu zamówienia w pozycji 19 

załącznika nr 7.5 do SIWZ  (herbata exp. 70 g- 100 szt.), tzn. w szczególności 

określić dokładnie wielkość opakowań zbiorczych i jednostkowych dla tej pozycji - 

wielkość pojedynczej saszetki w g i dokładną ilość saszetek w opakowaniu 

zbiorczym. Z obecnego opisu trudno jest wywnioskować czy 70 g dotyczy 

pojedynczej saszetki, czy całego opakowania zbiorczego. Ponadto rozumiemy, że 

zamawiana ilość - 70 sztuk dotyczy opakowań zbiorczych. 

 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji 19 załącznika nr 7.5 
do SIWZ  w następujący sposób: 
saszetka- waga min. 2 gr.,  
opakowanie zbiorcze - minimum 100 sztuk. 
Ilość opakowań zbiorczych - 70 szt. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować opis przedmiotu zamówienia w pozycji 20 

załącznika nr 7.5 do SIWZ  (herbata exp. 70 g- 50 szt.), tzn. w szczególności określić  

dokładnie wielkość opakowań zbiorczych i jednostkowych dla tej pozycji - wielkość 

pojedynczej saszetki w g i dokładną ilość saszetek w opakowaniu zbiorczym. Z 

obecnego opisu trudno jest wywnioskować czy 70 g dotyczy pojedynczej saszetki, 

czy całego opakowania zbiorczego. Ponadto rozumiemy, że zamawiana ilość- 30 

sztuk dotyczy opakowań zbiorczych. 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji 20 załącznika nr 7.5 
do SIWZ  w następujący sposób: 
saszetka- waga min. 2 gr.,  
opakowanie zbiorcze - minimum 50 sztuk. 
Ilość opakowań zbiorczych - 30 szt. 



 
 
 
Pytanie nr 3 : 
Czy Zamawiający w pozycji 21 załącznika nr 7.5 do SIWZ  (herbata owoc exp 50 g - 

25 szt.) oraz 22 załącznika nr 7.5 do SIWZ  ( herbata rumiankowa exp 50 g - 25 szt.) 

miał na myśli: opakowanie jednostkowe (pojedyncza saszetka ) - 2 g; opakowanie 

zbiorcze - 25 saszetek po 2 g= 50 g? Zamawiana ilość odpowiednio dla pozycji 21-30 

sztuk opakowań zbiorczych oraz dla pozycji 22-10 sztuk opakowań zbiorczych. 

 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia : 
W pozycji 21 załącznika nr 7.5 do SIWZ  Zamawiający przewidział saszetki o wadze 
min. 2 g w opakowaniu zbiorczym minimum 25 szt.,   Ilość opakowań zbiorczych - 30 
szt. 
W pozycji 22 załącznika nr 7.5 do SIWZ  Zamawiający przewidział saszetki o wadze 
min. 2 g w opakowaniu zbiorczym minimum 25 szt.,   Ilość opakowań zbiorczych - 10 
szt. 
 
 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania 
przetargowego znak: RGPOŚiI.271.20.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku i są 
wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 


