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Warszawa dn. 3 grudnia 2016 r. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312  

im. Ewy Szelburg-Zarembiny  

ul.  W. Umińskiego 12,Warszawa 

 

 

Starles Sp. z o.o.  

ul. Krakowiaków 76  

02-255 Warszawa 

 

 

Działając na podstawie pełnomocnictwa z dn. 10/11/2016 r. w imieniu  Zamawiającego tj.: 

Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie,  zgodnie z art. 38 

ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164  z późn. zm.), informujemy że w postępowaniu dot. przetargu nieograniczonego na 

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy 

Szelburg – Zarembiny w Warszawie – 2017  rok”   

w pkt 3.1.21 działu 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający stwierdza:  

„Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie,   

a w przypadku dostawy produktu równoważnego, Zamawiający wymaga, aby 

opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające identyfikację 

spełnienia wskazanych wymagań minimalnych (parametrów) dla danego produktu 

(gramatura, zawartość procentowa poszczególnych składników, wydajność z 

opakowania, wartość odżywcza itp.) wskazanych w ofercie.” 
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Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający określił w Załączniku 

nr 2.3 do SIWZ w pozycji 86 zapotrzebowanie na produkt „chrupki kukurydziane z bananami 

15 g” – tj. produkt o takich warunkach minimalnych. Zamawiający oczekuje produktu  

o minimalnej wskazanej gramaturze, tj. w niewielkich opakowaniach jednostkowych – do 

dystrybucji wśród uczniów zapaczkowanych produktów, o lubianym przez dzieci smaku 

bananowym. Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta, ani produktu – 

wymagane jest dostarczenie produktu spełniającego wskazane wymagania minimalne. 

Odnosząc się do informacji zawartych w Państwa piśmie, dotyczących braku dostępności 

ww. produktów na rynku, Zamawiający uzyskał informacje, iż produkty spełniające ww. 

wymagania są obecnie dostępne w sprzedaży oraz planowana jest dostępność w przyszłych 

okresach produktów o oczekiwanych parametrach minimalnych.  

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza brak podstaw do modyfikacji treści 

SIWZ oraz załączników do SIWZ. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Kamila Rudzińska 
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