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Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 420 

„Nasza Bajka” w Warszawie w 2017 r. – Część nr 1. 

Znak sprawy: ZP/0001/2017 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie stawek vat w następujących pozycjach: 

− w pozycji nr 4 „grzanki pszenne” jest wpisane 8% powinno być 5%, 

− w pozycji nr 8 „cukier waniliowy” jest wpisane 8% powinno być 23%, 

− w pozycji nr 19 „herbata ekspresowa owocowa” jest wpisane 8% powinno być 23%, 

− w pozycji nr 36 „kwasek cytrynowy” jest wpisane 5% powinno być 23%, 

− w pozycji nr 40 „sezam ziarna” jest wpisane 8% powinno być 5%, 

− w pozycji nr 54 „musztarda” jest wpisane 5% powinno być 23%, 

− w pozycji nr 73 „ziele angielskie” jest wpisane 23% powinno być 5%, 

− w pozycji nr 76 „chrupki kukurydziane” jest wpisane 23% powinno być 5%. 

 

Odpowiedź nr 1 

Po dokonaniu weryfikacji stawek podatku VAT wymienionych w ww. pozycjach Formularza 

asortymentowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1.1 do SIWZ (dotyczy Części nr 1 – Dostawy 

produktów ogólnospożywczych), Zamawiający wskazuje, co następuje: 

− w pozycji nr 4 „grzanki pszenne” jest wpisane 8%, powinno być 5%, 

− w pozycji nr 8 „cukier waniliowy” jest wpisane 8%, powinno być 23%, 

− w pozycji nr 19 „herbata ekspresowa owocowa” jest wpisane 8%, powinno być 8%, 

− w pozycji nr 36 „kwasek cytrynowy” jest wpisane 5%, powinno być 23%, 
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− w pozycji nr 40 „sezam ziarna” jest wpisane 8%, powinno być 5%, 

− w pozycji nr 54 „musztarda” jest wpisane 5%, powinno być 23%, 

− w pozycji nr 73 „ziele angielskie” jest wpisane 23%, powinno być 23%, 

− w pozycji nr 76 „chrupki kukurydziane” jest wpisane 23%, powinno być 5%. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje o 

zmianie treści SIWZ, polegającej na zmianie stawek podatku VAT, określonych w Formularzu 

asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SIWZ (dotyczy Części nr 1 – Dostawy 

produktów ogólnospożywczych), w następujących pozycjach w nw. sposób: 

• w pozycji nr 4 „Grzanki pszenne” jest wpisane 8%, powinno być 5%, 

• w pozycji nr 8 „Cukier waniliowy” jest wpisane 8%, powinno być 23%, 

• w pozycji nr 36 „Kwasek cytrynowy” jest wpisane 5%, powinno być 23%, 

• w pozycji nr 40 „Sezam ziarna” jest wpisane 8%, powinno być 5%, 

• w pozycji nr 54 „Musztarda typu sarepska” jest wpisane 5%, powinno być 23%, 

• w pozycji nr 76 „Chrupki kukurydziane” jest wpisane 23%, powinno być 5%. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert w przedmiotowym 

postepowaniu. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 26 kwietnia 2017 r. 

godz. 9:15 (oferty zostaną otwarte publicznie w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 

9:30 w siedzibie Zamawiającego). 

 

 

 


