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                 Milanówek, dnia 19.10.2017 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. 4 – MLEKO oraz Formularzu Asortymentowo-

Cenowym Poz. 6 - NABIAŁ. 

 

Pytanie Nr 1:  

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dotyczącego zaopatrzenia stołówki Przedszkola nr 1 w Milanówku i 

związanych z tym przetargiem "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" , Zarząd Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej zwraca się z prośba o wyjaśnienie : 

Poz.4 w Formularzu asortymentowym - MLEKO "Lp. 5 Maślanka truskawkowa op.150 g" 

Informujemy, że w tej gramaturze maślanki truskawkowej nie produkujemy i nie jest obecnie dostępna na 

rynku hurtowym. W związku z powyższym czy możemy zaproponować maślankę truskawkową o gramaturze 

250g ? 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 1: 

TAK, Zamawiający dokonał stosownych zmian w Formularzu Asortymentowo-Cenowym Poz. 4 – 

MLEKO. 

 

Pytanie Nr 2:  

Poz.6 w Formularzu asortymentowym – NABIAŁ "Lp. 11 śmietana UHT 18% op.400 g kubek" 

Pytanie: czy to jest produkt słodki czy ukwaszony? 

W nazewnictwie asortymentowym artykułów mleczarskich nazwa "śmietana" oznacza śmietanę ukwaszoną i 

ona nie jest produktem UHT. Natomiast słodka śmietanka (bez dodatku żywych kultur bakterii) - 

nieukwaszona, może być produktem UHT.  

Ponadto produkty UHT nie są rozlewane do kubeczków. 

Prosimy o wyjaśnienie czy to ma być śmietanka UHT czy też śmietana 400g. 

http://www.bip.fiderkiewicza.pl/


 

 

 

Jeżeli chodzi o śmietankę UHT to dostępne są opakowania 250g i 500g . Jeżeli ma być ukwaszona to może 

być kubek 400 g.  

 

Odpowiedź na pytanie Nr 2: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w Formularzu Asortymentowo-Cenowym Poz. 6 - NABIAŁ. 

  

 

Zmienione formularze 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 

 


