
Znak sprawy: MZŻ.262.6.2021.Ż  

      Łódź, dnia 31.05.2021r. 

Nazwa zamówienia : SUKCESYWNA DOSTAWA  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE 

ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI.  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Pytanie  

„czy w przetargu nr MZŻ.262.6.2021.Ż w części nr 5 -„sukcesywna dostawa żywności dla niemowląt i małych 

dzieci” dopuszczacie Państwo transport towaru realizowany przez zewnętrzna firmę kurierską?” 

Odpowiedź 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi odpowiadając na pytania dotyczące postępowania MZŻ.262.6.2021.Ż na 

sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do 32 żłobków na terenie Łodzi w podziale na części uprzejmie 

wyjaśnia, że zamawiający w cześci 5 dotyczącej dostawy żywności dla niemowląt i małych dzieci wymaga aby 

transport zamawianych produktów odbywał się w sposób określony w SWZ do postępowania.  

Zgodnie z V pkt. 4.7. transport do żłobków – placówek Zamawiającego powinien być realizowany środkami 

transportu  dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości, 

a osoby wykonujące zamówienia  (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: 

sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością. 

Ponadto informujemy, że zgodnie z rozdziałem XVI pkt. 2 ppkt. 2.1.6.3., 2.1.6.4. w przypadku polegania na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz  

z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2.1.3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

 

Pytanie  

„W pozycji 18 załącznika 2d oferta ma dotyczyć kwiatu lipy czy smakowej melisy?” 

 

Odpowiedź 

Zamawiający w załączniku nr 2d w pozycji 18 wymaga wyceny herbatki ziołowej  - kwiat lipy  (op. 20-30 torebek 

x 1,5:2g) Składniki: 100% kwiatostanu lipy, Tiliae inflorescentia w ilości i gramaturze podanej w formularzu. 

 


