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Dom Pomocy Społecznej 

ul. Żwirki 5/7 

97-300 Piotrków Tryb. 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

                                                                                                                                     ZP 40/13 

 

Dotyczy : udzielenia odpowiedzi na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na :„  Dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie  

         Trybunalskim”  
 

Działając na postawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

                 ( Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź.zm. ) udziela się wyjaśnień do Formularza   

                 ofertowego. 

 

Pytania : Formularz ofertowy załącznik Nr 1 do SIWZ . 

1. Czy Zamawiający  dopuszcza zamianę pozycji 6 – brzoskwinie w puszce 450g na 

produkt brzoskwinie w puszce od 820g do 850g ? 

Jeżeli tak, to czy Zamawiający zmieni odpowiednio roczne zapotrzebowanie ? 

2. Czy Zamawiający  dopuszcza zamianę pozycji 21 – koncentrat pomidorowy 900g 

30% ( typu Kotlin) na produkt koncentrat pomidorowy 990g 30% ( typu Kotlin), 

gdyż firma Agros Nova Sp. z o.o. właściciel marki „Kotlin” produkuje koncentrat 

pomidorowy w słojach szklanych w gramaturze 80g, 190g oraz 990g. 

Jeżeli tak, to czy Zamawiający zmieni odpowiednio roczne zapotrzebowanie ? 

3. Czy Zamawiający  dopuszcza zamianę pozycji 76 – ogórki konserwowe 1000g na 

produkt ogórki konserwowe od 870g do 900g? 

Jeżeli tak, to czy Zamawiający zmieni odpowiednio roczne zapotrzebowanie ? 

4. Czy Zamawiający  dopuszcza zamianę pozycji 77 –sałatka szwedzka 1000g na 

produkt sałatka szwedzka od 870g do 900g ? 

Jeżeli tak, to czy Zamawiający zmieni odpowiednio roczne zapotrzebowanie ? 

 

 

Odpowiedzi :Zamawiający dopuszcza dostawy artykułów w opakowaniach mniejszych i większych  

                      niż wskazane w SIWZ załącznik Nr 1 Formularz ofertowy; jednak różnica nie może   

                      być większa niż 20%.  Zamawiający nie zmienia rocznego zapotrzebowania a do  

                      celów przetargu należy przeliczyć cenę stosownie do gramatury określonej w SIWZ  

                      tak aby wszystkie oferty były porównywalne. 

 

Pytanie : Czy Zamawiający , jeżeli wprowadzi zmiany zmieni również termin otwarcia ofert? 

 

Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu otwarcia ofert.           

 

 

 


