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Dział Zamówień Publicznych                   Grodzisk Mazowiecki;  20.03.2019 r. 
 
SPS – V. 262.18.2019 
 

    Wg rozdzielnika  
 

Dotyczy postępowania na dostawę artykułów spożywczych dla Szpitala Zachodniego  w 
Grodzisku Mazowieckim – nr procedury 236/4-8/19 . 
 
 
PAKIET 1 owoce, warzywa i podobne produkty 
 
1. Dotyczy poz. 3 - fasola konserwowa biała szt, 500g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 400g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
2. Dotyczy poz. 5 - papryka konserwowa szt 700g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
3. Dotycz poz. 8 - ogórki konserwowe op. 900g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 840g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
4. Dotyczy poz. 11 - dżem owocowy op. 300g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 280g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
5. Dotycz poz. 13 - galaretka owocowa op. 90g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 75g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
6. Dotyczy poz. 16 - chrzan op. 300g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 290g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
7. Dotyczy poz.  17 - ananas w syropie op. 580g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 565g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
8. Dotyczy poz.  22 - masa makowa op.1800g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 850g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
9. Dotyczy poz. 24 - oliwki zielone i czarne op. 315g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 350g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
10. Dotyczy poz. 25 - pomidory suszone 270 g 



 

 

Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 290g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
PAKIET  4 artykuły spożywcze na potrzeby kawiarni 
 
1. Dotyczy poz. 13 - paluszki mix op.125g 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 70g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
2. Dotyczy poz. 19-22 – Galaretki op. 75g 
Firma Winiary nie posiada w swoim asortymencie galaretki w opakowaniu 75 g. Czy zamawiający 
zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 71g? 
 
3. Dotyczy poz. 23 - budyń śmietankowy op.75g (Winiary) 
Firma Winiary nie posiada w swoim asortymencie budyniu w opakowaniu 75 g. Czy zamawiający 
zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 60g? 
 
4. Dotyczy poz. 24 - przyprawa do potraw chińskich (Winiary) 25g 
Firma Winiary nie posiada w swoim asortymencie przyprawy do potraw chińskich. Czy zamawiający 
zgodzi się na dostarczenie produktu firmy Kamis? 
Odpowiedź : Tak.  
 
5. Dotyczy poz. 25 - przyprawa gyros (Kamis) 25g 
Firma Kamis nie posiada w swoim asortymencie przyprawy gyros w opakowaniu 25 g. Czy 
zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 30g po odpowiednim przeliczeniu 
ceny? 
 
6. Dotyczy poz. 31 - soki owocowe 150ml 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 200ml po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
7. Dotycz poz. 35 - marmolada op. 1 kg 
Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktu w opakowaniu 600g po odpowiednim 
przeliczeniu ceny? 
 
Odpowiedź do wszystkich pytań :  
 Zamawiający dopuszcza produkty w opakowaniach o innej gramaturze z odpowiednim przeliczeniem 
ilości ( zaokrąglenie do pełnych opakowań w górę).  
 
Np. pakiet 1  poz. 3 fasola konserwowa biała – Zamawiający w zaproszeniu wymaga : 
500 g  - 55 szt. co daje 27.500 g 
 
Dopuszcza się zaoferowanie : 
400 g – 69 szt. ( z przeliczenia wychodzi 68,75, należy zaoferować do pełnych opakowań w górę czyli 
69 szt.)  
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