
Świecie, dnia 31 października 2018 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
(2019) dla  Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  im.  dr  J.  Bednarza  w  Świeciu,  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.9.2018 (ogłoszenie o zamówieniu 
BZP_639660-N-2018 z dnia 23 października 2018 r.)

Zamawiający,  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu 
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1. 
Dotyczy pakietu nr 1: „Pozycja 18 Majonez 700-900ml cena za kilogram – Zamawiający podaje do 
kalkulacji  przetargowej  dwie  zupełnie  inne  jednostki  miary  .  Tych  jednostek  miary  nie  można 
potraktować jako tożsame . Litr produktu nie jest równy kilogramowi produktu. Proszę o informację 
w jakiej jednostce miary ma zostać skalkulowany powyższy produkt i w tej samej jednostce miary 
proszę określić wielkość opakowania . ”
Odpowiedź:  Błąd  w  SIWZ  –  poprawiony  formularz  cenowy  do  pobrania  ze  strony 
internetowej zamawiającego .

Pytanie 2. 
Dotyczy pakietu nr 1: „Pozycja 25 Ocet spirytusowy – ilość podana jest w litrach a cena do podania 
w kilogramach. Proszę o informację w jakiej jednostce miary ma zostać skalkulowany powyższy 
produkt i w tej samej jednostce miary proszę określić wielkość opakowania . ”
Odpowiedź:  Błąd  w  SIWZ  –  poprawiony  formularz  cenowy  do  pobrania  ze  strony 
internetowej zamawiającego .

Pytanie 3. 
Dotyczy pakietu nr 5: „Pozycja 1 - Margaryna do smarowania pieczywa 500 g  bez tłuszczy trans – 
takie  produkt  nie  istnieje  .  Wszyscy  nasi  dostawcy  tłuszczy  potwierdzają  że  w  ich  ofertach 
występują  margaryny  do  smarowania  z  ograniczoną  ilością  tłuszczy  trans  jednakże  żadna  z 
margaryn nie występuje w postaci braku zawartości w swoim składzie tłuszczy trans. Margaryny 
zawierające poniżej 1g tłuszczy trans uznawane są „umownie” za nie zawierające tłuszczy trans 
jednakże  w  rzeczywistości  je  zawierają.  W kontekście  powyższego  proszę  o  doprecyzowanie 
właściwego składu minimum ,  zawartości  tłuszczy trans minimum lub maksimum dla  produktu, 
który zmawiający miał na myśli ?”
Odpowiedź:  Błąd  w  SIWZ  –  poprawiony  formularz  cenowy  do  pobrania  ze  strony 
internetowej zamawiającego .
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Pytanie 4. 
Dotyczy pakietu nr 5: „Pozycja 4-5 – olej, olej rzepakowy – oby dwa opisy przedmiotu zamówienia 
wskazują  na ten sam rodzaj  oleju  rzepakowego uniwersalnego .  Nie  ma także sprecyzowanej 
gramatury maksimum w pozycjach 4 oraz 5 tym samym z założenia  można zaproponować ten 
samo  olej  5l.  W  związku  z  powyższym  Proszę  o  doprecyzowanie  czego  dokładnie  oczekuje 
zamawiający w oby dwóch pozycjach ?”
Odpowiedź:  Błąd  w  SIWZ  –  poprawiony  formularz  cenowy  do  pobrania  ze  strony 
internetowej zamawiającego .

Pytanie 5. 
Dotyczy pakietu nr 8: „Pozycja 1 Brzoskwinie kons. połówki 0,83 - ?Co oznacza „0,83” gdyż nie ma 
w rynku takiego rodzaju puszki ? Występujące gramatury to 820g  lub 850g ”
Odpowiedź:  Błąd  w  SIWZ  –  poprawiony  formularz  cenowy  do  pobrania  ze  strony 
internetowej zamawiającego .

Pytanie 6. 
Dotyczy pakietu nr 8:  „Pozycja 2 Ananas plastry 0,8 - Co oznacza „0,8” gdyż nie ma w rynku 
takiego rodzaju puszki ? Występujące gramatury to 565g lub 580ml ”
Odpowiedź:  Błąd  w  SIWZ  –  poprawiony  formularz  cenowy  do  pobrania  ze  strony 
internetowej zamawiającego .

Pytanie 7. 
Dotyczy pakietu nr 10: „ W załączniku nr do SIWZ podano w pkt 6 - drożdże i stawkę podatku VAT -  
5,0 % w/g klasyfikacji stawka VAT na drożdże wynosi 23%”
Odpowiedź:  Błąd  w  SIWZ  –  poprawiony  formularz  cenowy  do  pobrania  ze  strony 
internetowej zamawiającego .

Pytanie 8. 
Dotyczy pakietu nr 10: „   Dotychczas dostarczono do Szpitala bułki o gramaturze 0,10 kg, czy 
podana w pkt. gramatura 0,045 jest możliwa do zastąpienia po przeliczeniu na bułki 0,10 kg albo  
czy możliwa jest zmiana n taką aby podawać cenę bułki za 1 kg.”
Odpowiedź:  Błąd  w  SIWZ  –  poprawiony  formularz  cenowy  do  pobrania  ze  strony 
internetowej zamawiającego .
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