Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia

Nasz znak: PI.TPZGD.2600.100(1).2018
Data: 24.10.2018 r.

Sprawa: wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odrębnego nieograniczonego na przygotowanie i dostawę paczek
świątecznych (PI.TPZGD.2600.100.2018)

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Pion
Infrastruktury Wydział Zakupów w Gdańsku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone
zapytanie dotyczące treści SIWZ, które wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostało zamieszczone poniżej:

Pytanie:
W załączniku 1A są błędy w wykazie produktów.
Pozycja 1 – teraz mieszanka ma gramaturę 356g
Pozycja 4 – WW ma gramaturę 47g
Pozycja 24 – Robaczki 100g produkt wycofany ze sprzedaży - produkt podobny cenowo i formą – Zoo 100g
Bahlsen
Pozycja 25 - Kinder Joy 250g nie ma takiego produktu Kinder Joy 250g jest to oferta sezonowa(lato) ale w
gramaturze 20g.
Odpowiedź:
W związku z wskazanymi wyżej uwagami, Zamawiający dokonuje następujących zmian w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza oferty:
1) pozycja nr 1 – Cukierki czekoladowe o różnych smakach, Mieszanka Wedlowska Igraszki typu Cadbery (490g)
zostaje zmieniona na Cukierki czekoladowe o różnych smakach Mieszanka Wedlowska (356g)
2) pozycja nr 4 – Baton WW typu Wedel (45g) zostaje zmieniona na Baton WW typu Wedel (47g)
3) pozycja nr 24 – Robaczki Krakuski (100g) zostaje zmieniona na Herbatniki ZOO Bahlsen (100g)
4) pozycja nr 25 - Kinder Joy z niespodzianką (250g) zostaje zmieniona na Czeko-kakao Napój z czekoladą typu
Wedel (200g)

Ponadto zmianie ulega także pozycja 16: Crispy Natura Chrup Brzoskwinie (15g) zostaje zmieniona na Śmiej Żelki
Pycha Minki (23g).
W załączeniu poprawiony załącznik 1a do Formularza oferty.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.10.2018 r., g. 11:00.
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