
Powiat Koszaliński ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin NIP 669-23-87-595 – DOM POMOCY 
SPOŁECZNEJ IM. ANSELMA ALOJZEGO MŁODZIKA W PARSOWIE 
Parsowo 25, 76-039 Biesiekierz 
tel. 94 3180-359 fax. 94 3180-525 
 
 
 
ozn. DG-T.261.8.2.2021.MB                     Parsowo, dnia 24 stycznia 2022r. 
 

 
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 
Dotyczy: „SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ANSELMA ALOJZEGO MŁODZIKA W PARSOWIE – SUKCESYWNE 
DOSTAWY MLEKA, PRODUKTÓW MLECZARSKICH ORAZ TŁUSZCZY” 
 
Zamawiający: Powiat Koszaliński ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin NIP 669-23-87-595 – 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ANSELMA ALOJZEGO MŁODZIKA W PARSOWIE na podstawie 
art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły 
pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz załączników do SWZ i poniżej udziela odpowiedzi: 
 
W związku z ogłoszeniem przetargu na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na 
potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Anselma Alojzego Młodzika zwracamy się z prośbą 
o udzielenie informacji dotyczącej możliwości zamiany części produktów oraz czy 
proponowane  produkty ulegają przeliczeniu w stosunku do ilości. 
 
Pytanie 1: 
-poz. nr 1 mleko spożywcze 2% a 1 karton – produkt proponowany Mleko UHT 2% karton 1L  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza produkt proponowany przez Wykonawcę. Cena produktu winna być 
podana zgodnie z zestawieniem ilościowo-cenowym, tj. za 1 l, w związku z tym nie ma 
konieczności przeliczenia produktów w stosunku do ilości. 
 
Pytanie 2: 
-poz. nr 4 margaryna zwykła – produkt proponowany Palma z Mlekovity 250 do pieczenia 
i smażenia 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza produkt proponowany przez Wykonawcę. Cena produktu winna być 
podana zgodnie z zestawieniem ilościowo-cenowym, tj. za 1 kg, w związku z tym nie ma 
konieczności przeliczenia produktów w stosunku do ilości. 
 
Pytanie 3: 
- poz. nr 5 margaryna zwykła w kostkach typu Kasia – produkt proponowany Palma  
z Mlekovity 250 do pieczenia i smażenia 
 
 
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza produkt proponowany przez Wykonawcę. Cena produktu winna być 
podana zgodnie z zestawieniem ilościowo-cenowym, tj. za 1 kg, w związku z tym nie ma 
konieczności przeliczenia produktów w stosunku do ilości. 
 
Pytanie 4: 
- poz. nr 11 Ser żółty wędzony  – produkt proponowany Ser Gouda wędzona baton ok 2,5 kg 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza produkt proponowany przez Wykonawcę. Cena produktu winna być 
podana zgodnie z zestawieniem ilościowo-cenowym, tj. za 1 kg, w związku z tym nie ma 
konieczności przeliczenia produktów w stosunku do ilości. 
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