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Knurów, 3.11.2021 r. 
MCE/26/91/2021/DW 
 
 

Wykonawcy 
Uczestnicy postępowania 
 

dotyczy: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla MP-2 w Knurowie”–  odpowiedź 
na pytania z 29.10.2021 r.  

 
 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), oraz zapisami rozdziału XIV ust. 2, 3, 

4 SWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu  

29.10.2021 r. pytania: 

 

Pytanie  

Zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy w w/w postępowaniu dopuszczacie Państwo 
dot. opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet 1 – artykuły spożywcze 

 w poz. 19 Drożdże 45 g – proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczania 
drożdży świeżych czy drożdży instant? Jeżeli drożdży świeżych, to czy dopuszcza 
dostarczanie produktu w opakowaniu 100 g, natomiast jeżeli mają to być drożdże instant, 
to czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie drożdży w opakowaniu z przedziału 7-9 g  
z jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej 
jednostki miary w górę? 

 w poz. 99 Sok z brzozy - dostarczanie produktu w gramaturze 700 ml z jednoczesnym 
przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary  
w górę? 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, iż poz. 19 „Drożdże 45g”, pakiet 1 – artykuły spożywcze, 
dotyczy drożdży świeżych. 

Zgodnie z zapisami rozdz. III ust. 24 SWZ nr MCE/26/91/2021/DW z 21.10.2021 r. 
„Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktów w opakowaniu zbiorczym pod 
warunkiem, że opakowanie zbiorcze będzie posiadało oznaczenie dotyczące wagi oraz 
terminu przydatności do spożycia, oraz pod warunkiem, że waga opakowania zbiorczego 
odpowiada zamówieniu.” 
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dostarczenie drożdży świeżych (pakiet 1, 
poz. 19) oraz soku z brzozy (pakiet 1, poz. 99) z jednoczesnym przeliczeniem ilości towaru, 
zgodnym z zamawianą ilością podaną w formularzu oferty. 
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