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                 Milanówek, dnia 13.10.2017 r. 
 

  WYKONAWCY 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 1/2017 na: 
„ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ 

PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU POZ. 1-POZ. 16” 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień 
publicznych  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę dot. 
ww. postępowania przetargowego oraz dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 
w Formularzu Asortymentowo-Cenowym Poz. 16 - ŚWIEŻE PRODUKTY GOTOWE GARMAŻERYJNE 
(NIE MROŻONE). 
 
Pytanie Nr 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę gramatur poszczególnych artykułów tj.:  
Jako producent wyrobów garmażeryjnych współpracujący z placówkami oświaty (przedszkola, szkoły) 
chcielibyśmy, by podali Państwo szczegółowe wymagania odnośnie zamawianych produktów dotyczące 
kwestii: 
Procentowej zawartości farszu w produkcie, 
Wyrobu produktów z gotowych półproduktów, takich jak grys ziemniaczany, jaja w proszku,  serwatka                   
w proszku, 
Stosowania substancji dodatkowych, takich jak glutaminian sodu, sztuczne/naturalne barwniki, aromaty, 
konserwanty, słodziki, 
Używania do produkcji wyrobów składników z GMO. 
Bardzo prosimy o podanie procedury reklamacyjnej w przypadku dostarczenia produktów o nieodpowiedniej 
jakości. 
Prosimy o ustosunkowanie się do wyżej wymienionych punktów. 
 
 
Odpowiedź na pytanie Nr 1: 
Produkty podawane dzieciom muszą być wykonane tylko z naturalnych składników (ziemniaki, jaja, twaróg, 
owoce świeże lub mrożone), bez użycia półproduktów takich jak np. grys ziemniaczany. 
Procentowa zawartość farszu w produktach – dot. Poz. 16: 
Kluski śląskie z mięsem – zawartość farszu 30% (margines błędu +/- 5%),  
Kluski leniwe – zawartość twarogu w produkcie 60% (margines błędu +/- 5%), 



 

 
 

Knedle ze śliwkami – zawartość farszu 20% (margines błędu +/- 5%), zawartość twarogu cieście w produkcie 
20%  
Pierogi z mięsem – zawartość farszu 40% (margines błędu +/- 5%) 
Pierogi z serem – zawartość farszu 40% (margines błędu +/- 5%) 
Pierogi z truskawkami - zawartość farszu 40% (margines błędu +/- 5%) 
Pierogi ze śliwkami - zawartość farszu 40% (margines błędu +/- 5%)  
Pierogi z kaszą jaglaną i jabłkami - zawartość farszu 40% (margines błędu +/- 5%) 
 
Wyroby podawane dzieciom w przedszkolu nie mogą zawierać w składzie półproduktów, takich jak jaja w 
proszku, grys ziemniaczany, serwatka w proszku, gotowe sosy (w proszku, w formie płynnej). 
 
W naszym przedszkolu nie stosuje się substancji dodatkowych, takich jak barwniki naturalne/sztuczne, 
aromaty naturalne/sztuczne, glutaminian sodu i inne wzmacniacze smaku, słodziki, konserwanty, 
spulchniacze. 
Wyroby dostarczane do przedszkola nie mogą zawierać w swym składzie żadnych składników pochodzących 
z upraw genetycznie modyfikowanych (GMO).  
  
Zamawiający dokonuje zmiany w § 6 ust. 10 Projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).                                                 
W związku z dokonaną zmianą § 6 ust. 10 przyjmuje brzmienie: 
„1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy z winy Sprzedającego bez odszkodowania i bez wyznaczenia dodatkowego 
terminu w przypadku: 

1) nie dostarczenia przez Sprzedającego zamawianej części przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Kupującego na jego realizację, o którym mowa w § 4 ust. 10 
Umowy, 

2) odmowy wymiany produktu na pełnowartościowy,   
3) niewykonywania obowiązków z tytułu rękojmi za wady fizyczne, o których mowa  w § 5 niniejszej Umowy; 
4) w przypadku trzykrotnego niewywiązania się z dostarczenia produktów o odpowiedniej 

jakości, zgodnej z postawionymi w SIWZ wymaganiami.” 
 

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                         
tj. w Formularzu Asortymentowo-Cenowym załącznik nr 1 – poz. 16 -  ŚWIEŻE PRODUKTY GOTOWE 
GARMAŻERYJNE (NIE MROŻONE). Zmieniony formularz w załączeniu. 
 
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ.  
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
                                                                                                                              Z poważaniem 

          Dyrektor Przedszkola nr 1 w Milanówku 

   /-/ 

     Dorota Malarska 
 


