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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/111/2017 pn.: Dostawa artykułów 
żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie ( w 

lokalizacji Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11) 
 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 1 

Co należy wpisać w załączniku nr 3a ? 

Odpowiedź: 

 Wniosek wykonawcy nie dotyczy interpretacji niejasnych zapisów SIWZ, a wykładni przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579 ze zm, dalej – „ustawa Pzp”), nie mniej Zamawiający wyjaśnia jak poniżej: 

W załączniku nr 3A do SIWZ należy wpisać  zgodnie z informacją Zamawiającego zawartą w 

nawiasach.  

 

ZESTAW 2 
Czy wypełniamy załącznik nr 6 skoro wykonujemy zadanie sami ? 

Odpowiedź: 

Nie.  
 

ZESTAW 3 
1. Czy w zadaniu nr 5 PRZYPRAWAY  w formularzu cenowym w: 

1) poz. 1 sok pomidorowy 100% op. 0,33l, bez cukru – czy dopuści Zamawiający sok pomidorowy 

99%, 0,33l bez cukru ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, według Zamawiającego zaproponowana ilość 

procentowa zagęszczonego soku pomidorowego nie wpłynie na jakość produktu. 
 

2) poz.  20 sok wielowarzywny 0,33l (100% bez soli, bez cukru) –  czy dopuści Zamawiający sok 

wielowarzywny 0,33l (99%, bez soli, bez cukru)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taki asortyment, według Zamawiającego zaproponowana ilość 

procentowa zagęszczonego soku wielowarzywnego nie wpłynie na jakość produktu. 
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3) Poz.  21 sok 0,33l (100% bez cukru)- czy dopuści Zamawiający sok 100% bez cukru op. 300ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4) Poz.  25 sok buraczano-jabłkowy- czy może być op. 330ml w butelce odpowiednio przeliczone do 

gramatury podanej przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
2.   Czy w  zadaniu 12 ARTYKUŁY SYPKIE  w formularzu cenowym: 

1) W poz. 8 groszek konserwowy op. 0,40kg – czy dopuści Zamawiający op. 375g odpowiednio 

przeliczone do gramatury podanej przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2) W poz. 17 konc. pomidorowy –  czy może być op. od 180-250g? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3) W poz. 27 kakao 100g- czy może być op. od 80g-250g? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza taką gramaturę opakowań po odpowiednim przeliczeniu do 
gramatury podanej przez zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym. 

 
4) W poz. 30 ananas – czy może być op. 565g odpowiednio przeliczone do gramatury podanej przez 

Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

5) W poz. 32  miód – czy może być op. 370g odpowiednio przeliczone do gramatury podanej przez 

Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
6) W poz. 35 oliwki – czy może być op. 230g odpowiednio przeliczone do gramatury podanej przez 

Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7) W poz. 37 pieczarki marynowane- czy może być op. 290g odpowiednio przeliczone do gramatury 

podanej przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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8) W poz. 38 brzoskwinie –czy może być op. 820g odpowiednio przeliczone do gramatury podanej 

przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
9) W poz. 39 sos słodko kwaśny – czy może być op. 500g odpowiednio przeliczone do gramatury 

podanej przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10) W poz. 41 cebulki kons. – czy może być op. 295g odpowiednio przeliczone do gramatury podanej 

przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

11) W poz. 42 seler konserwowy – czy może być op. 290g odpowiednio przeliczone do gramatury 

podanej przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12) W poz. 43 ogórek kons. mini – czy może być op. 300g odpowiednio przeliczone do gramatury 

podanej przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

13) W poz. 45 szparagi kons – czy może być op. 330g odpowiednio przeliczone do gramatury podanej 

przez Zamawiającego w formularzu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14) W poz. 50 cukier puder – czy może być op. 400g lub 1kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką gramaturę opakowań po odpowiednim przeliczeniu do 

gramatury podanej przez zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym. 
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