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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/SP/D/2020 pn: Sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety.
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego
postępowania oraz dopisuje treść do wzoru umowy.
Pytania dot. pakietu nr 3
Poz. 1 Boczek wędzony b/s - czy może to być boczek w pasku pakowany vacuum
Poz. 6 - kiełbasa biała surowa - czy dopuszczają Państwo:
Kiełbasa biała surowa
Surowy wyrób wieprzowy, średnio rozdrobniony, pakowany w atmosferze ochronnej. Składniki: mięso
wieprzowe 84%, woda, tłuszcz wieprzowy, osłonka jadalna (jelito wieprzowe), sól, przyprawy, regulator
kwasowości E325, aromaty, E262, hydrolizat białka sojowego, maltodekstryna, regulator kwasowościE331,
przeciwutleniacze: E301, E300, kultury starterowe kwasu mlekowego, substancja konserwująca E250. Produkt
może zawierać: zboża zawierające gluten, gorczycę, seler oraz mleko(łącznie z laktozą)
Poz. 7 - kiełbasa dębowicka - czy dopuszczają Państwo produkt o nazwie kiełbasa dębowa
Składniki: mięso wieprzowe 80%, woda, mięso drobiowe z kurczaka 4%, mąka ryżowa, sól, cukier, przyprawy
naturalne, substancja zagęszczająca: karagen, substancja konserwująca: azotyn sodu, naturalna osłonka
wieprzowa.
PRODUKT BEZGLUTENOWY.
Poz. 8 - kiełbasa krakowska - czy dopuszczają Państwo
Krakowska sucha wieprzowa
Krakowska sucha wieprzowa extra – Kiełbasa grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona w osłonce
niejadalnej.
Składniki: mięso wieprzowe, sól, przyprawy, glukoza, przeciwutleniacz: E301, substancja konserwująca E250.
Może zawierać: gorczycę, seler, soję, mleko. 100G produktu wyprodukowano ze 133g mięsa. Waga około 1kg.
Poz. 9 - kiełbasa wiejska - czy dopuszczają Państwo
Kiełbasa wiejska tradycyjna – kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, wędzona, pieczona w tradycyjnej
wędzarni. Z 110g surowca mięsnego otrzymano 100g wyrobu gotowego. Składniki: mięso wieprzowe, sól,
czosnek. Przyprawy. Osłonka jadalna – jelito wieprzowe. Produkt bez konserwantów, dodanych fosforanów,
glutaminianu sodu, produkt bezglutenowy. Waga około 1,60 kg
Poz. 10 kiełbasa żywiecka - czy dopuszczają Państwo:
Kiełbasa żywiecka – kiełbasa żywiecka parzona, produkt grubo rozdrobniony parzony wędzony, w osłonce
niejadalnej, zawiera wodę dodaną. Składniki: mięso wieprzowe 71%, woda, skrobia, sól spożywcza, białko
wieprzowe kolagenowe, przyprawy, stabilizatory: E450, E451, E452, E500, syrop glukozowy, wzmacniacz smaku:
E621, przyprawy, substancja zagęszczająca E407, aromat, przeciwutleniacz E300, substancja konserwująca E250.
Waga 0,7kg
Odpowiedzi:
Ad. 1 Zamawiający dopuszcza produkty, o których mowa w pytaniu.

Zamawiający dopisuje w §7 pkt 6 o poniższej treści:
W przypadku braku na dzień realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczeń rachunku bankowego
Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, Zamawiający może nie przystąpić do realizacji
przelewu do czasu wpisu rachunku na „białą listę” lub do czasu wskazania przez Wykonawcę alternatywnego
rachunku bankowego wpisanego na „białą listę”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod rygorem
nieważności musi nastąpić na piśmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na „białą listę” lub pisemnego
wskazania numeru rachunku na niej ujętego ulegają zawieszeniu wszystkie terminy płatności wszelkich
zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy bez względu na ich
wartość. Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w tym odsetek za
wydłużony termin płatności. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
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