WT.2370.16.6.2019

Częstochowa, dnia 19 czerwca 2019 roku
DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.16.2019,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Sukcesywne dostawy artykułów

spożywczych oraz ciastek suchych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie”
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu
nr WT.2370.16.2019, pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz ciastek suchych do Centralnej
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), poniżej podaję treść
wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:
Lp
1.

2.

Treść pytania

Dokonane modyfikacje

Czy w pozycji 5 zestawienia -ryż biały
długoziarnisty- chodzi Zamawiającemu o ryż
biały długoziarnisty czy o ryż parabliczny?
Ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia są
wymienione oba a różnica pomiędzy ryżem
białym a parabolicznym jest znacząca w
wycenie do przetargu.
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający
określił przedział gramaturowy np. od-do albo
min. - na niektóre produkty a w zestawieniu
cenowym jest wpisana konkretna gramaturaczy w takim przypadku należy przeliczać
wartość produktu do gramatury podanej w
zestawieniu

Pozycja 5 załącznika nr 1.A do SIWZ,
stanowiącego zestawienie asortymentowoilościowo-cenowe dla art. spożywczych dotyczy
ryżu białego długoziarnistego.
Ryż paraboliczny znajduje się w pozycji 88 ww.
załącznika.
Składając ofertę Wykonawca winien podać ceny
dla gramatur wskazanych w zestawieniu
asortymentowo-ilościowo-cenowym,
stanowiącym załącznik 1.A oraz 1.B do SIWZ.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako
oferty niezgodnej z treścią SIWZ)
W związku z powyższymi wyjaśnieniami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega
zmianie.
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Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa www.cspsp.pl;
- a/a.
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