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CRR-241.03.03.2019 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień na „Dostawy różnych produktów żywnościowych dla Centrum Rehabilitacji 
Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu” Ogłoszenie BZP nr 566503-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję: 

Pytanie: 

Zadanie 4: CPV-15800000-6 Różne produkty spożywcze 

Pozycja 3 _ Markizy pieguski - Czy zamawiający mógłby doprecyzować o jaką gramaturę zamawiającemu chodzi. 
ponieważ w formularzu nie ma podanej gramatury co znacznie utrudnia wycenę a należy padać cenę za sztukę. 

Pozycja l0 - Cukier wanilinowy - Czy zamawiający mógłby doprecyzować o jaką gramaturę zamawiającemu chodzi, 
ponieważ w formularzu nie ma podanej gramatury co znacznie utrudnia wycenę a należy podać cenę za sztukę. 

Pozycja 19 - Kawa rozpuszczalna - Czy zamawiający mógłby doprecyzować o jaką gramaturę zamawiającemu 
chodzi, ponieważ w formularzu nie ma podanej gramatury co znacznie utrudnia wycenę a należy padać cenę za 
sztukę. 

Pozycja 50 - Żelatyna - Czy zamawiający mógłby doprecyzować o jaką gramaturę zamawiającemu chodzi, ponieważ 
w formularzu nie ma podanej gramatury co znacznie utrudnia wycenę a należy padać cenę za sztukę. 

Pozycja l2- Miód 4009 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie miodu w gramaturze 380g? 

Odpowiedź: 

Pozycja 3 - Markizy pieguski - 120g/szt. 

Pozycja l0 - Cukier wanilinowy - 20g/szt. 

Pozycja 19 - Kawa rozpuszczalna - 100g/szt. 

Pozycja 50 - Żelatyna - 50g/szt. 

Pozycja 12 - Miód 400g - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie miodu w gramaturze 380g 
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