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Znak postępowania: ZP/14/2021 
 
 

Odpowiedź na pytania do treści SWZ 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp na dostawę produktów spożywczych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipno 
 

Na podstawie art. 284  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2019 rok, poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ.  

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania              
i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
 
Pytanie: 

Pakiet nr 2. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania innych opakowań, jednakże z 
zachowaniem tolerancji +/-10% do gramatury określonej przez zamawiającego lub dopuści w: 
• w poz. 38 musztarda sarepska 190g. - dostarczanie produktu w gramaturze 180g, z jednoczesnym 
przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 
• w poz. 46 przecier ogórkowy 910g. - dostarczanie produktu w gramaturze od 860g do 900g z 
jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w 
górę? 
• w poz. 53 suchary bez cukru 285g - dostarczanie produktu w gramaturze 225g, z jednoczesnym 
przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 
Informuję, że znany producent sucharów bez cukrowych wycofał gramaturę 285g. 
• w poz. 55 wafle ryżowe naturalny produkt bezglutenowy 120g - dostarczanie produktu w 
gramaturze 130g, z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do 
pełnej jednostki miary w górę? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną gramaturę opakowania w pozycji nr 38, 46, 
53, 55 bez przeliczania ilości. Proszę nie modyfikować ilości podanych w Załączniku nr 2 do SWZ. 


