
Świecie, dnia 5 listopada 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
(2020) dla  Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  im.  dr  J.  Bednarza  w  Świeciu,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.8. 2019 (ogłoszenie o zamówieniu
BZP_616827-N-2019 z dnia 30 października 2019 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 – Artykuły spożywcze niesklasyfikowane – suche 158

Pozycja : 9, 11, 14, 20, 28,29, 31,32, 33 – Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia  
wskazał jedynie nazwę własną produktu oraz użył jedynie określenia „typu”. Tym samym w 
całym postępowaniu nie jest precyzyjnie określone co dla Zamawiającego stanowi podstawę  
równoważności dla danej pozycji.   Nie ma w opisach przedmiotów zamówienia wymienionych
składników minimum jakie musi zawierać produkt równoważny , nie ma także wskazanych  
minimalnych wartości odżywczych jakie musi spełniać produkt uznawany za równoważny. Nie 
można zatem sprecyzować jaki produkt ma spełniać wymagania równoważności. Proszę o  
doprecyzowanie  jakie  parametry  w/w  produktów stanowią  minimum spełniania  wymogów  
równoważności.  
Przykład 1 :
Delikat do ryb typu Knorr 600g – czy Zamawiający miał  na myśli  Przyprawę do ryb typu  
Delikat do ryb Knorr w opakowaniu pojemnik plastikowy z sitkiem wielokrotnego użytku 500-
600g. Skład produktu minimum : sól, cebula, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy; 
pieprz  biały,  natka  pietruszki,  koperek,  mąka  PSZENNA,  kwas:  kwas  cytrynowy;  tłuszcz  
palmowy, czosnek, tymianek,  maltodekstryna, imbir.  Wartości  odżywcze minimum w 100g  
produktu :  160 kcal, tłuszcze 3,5g, węglowodany 20g, w tym cukry 14g, błonnik 6g, białko 
11g, sól 49g ??

Odpowiedź:  

Pakiet nr 1 – pozycja nr 9 
Przyprawa do mięsa mielonego typu Knorr lup produkt równoważny o składzie: Sól, czosnek, 
marchew, pieprz czarny, gorczyca, papryka słodka, pasternak, majeranek,  chili,  kolendra,  
szałwia, cebula, ziele angielskie, tymianek, rozmaryn, natka pietruszki, goździki. 
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Pakiet nr 1 – pozycja nr 11

Kakao ciemne typy Cacao deco Morreno lub produkt równoważny o właściwościach: kolor  
ciemny,  wartościach  odżywczych:  minimum  w  100g  produkty:  303  kcal,  tłuszcz  10,5g  
,węglowodany 13 g, białko 23,5 g.

Pakiet nr 1 – pozycja nr 14
Kawa zbożowa ekspresowa typu Anatol 147g (35szt) lub produkt równoważny o składzie:  
cykoria, żyto 50%prażone, o wartościach odżywczych minimum  w 100 g produktu: ok 350  
kcal, 2,2 g tłuszczy, 78 g węglowodanów, 6 g białka 

Pakiet nr 1 – pozycja nr 20 
Majonez typu pomorski lub produkt równoważny o składzie: Olej roślinny rzepakowy, woda , 
żółtko jaj (3,5 %)ocet spirytusowy, musztarda, cukier, sół, skrobia modyfikowana,substancje  
zagęszczające.

Pakiet nr 1 – pozycja nr 28
Przyprawa do drobiu typu Knorr lub produkt równoważny o składzie :sól,  papryka słodka,  
cebula, cukier,  czosnek, cząber,  gorczyca,  kolendra, majeranek, pieprz czarny,  curry,  liść l
aurowy, tymianek oraz owoc jałowca. 

Pakiet nr 1 – pozycja nr 29
Przyprawa do ryb typu Knorr  lub produkt  równoważny  o składzie:  Sól,  czosnek,  bazylia,  
gorczyca, imbir, cukier, tymianek, natka pietruszki, kwas: kwas cytrynowy; rozmaryn, cebula.

Pakiet nr 1 – pozycja nr 31
Sos sałatkowy typu Knorr lub produkt równoważny o składzie: cukier, sól jodowana, regulator 
kwasowości,skrobia,  czosnek,  natka  pietruszki,  szalotka,olej  palmowy,  pomidory,cząber,  
mielona gorczyca, pieprz, papryka , cebula, papryka, szpinak, sok z cytryny

Pakiet nr 1 – pozycja nr 32
Przyprawa  do  ziemniaków typu  Kamis  lub  produkt  równoważny o składzie:Sól,  czosnek,  
cząber – 8,3%, kolendra, cebula, papryka słodka, majeranek, koperek, chili, pieprz czarny. 

Pakiet nr 1 – pozycja nr 33
Przyprawa do gyrosa typu Knorr  lub produkt równoważny o składzie:  sól, papryka słodka,  
czosnek, cukier, owoc kolendry, gorczyca biała, majeranek, rozmaryn, owoc jałowca, cebula, 
chili, kurkuma, ziele angielskie, goździki

Pytanie 2. 
Dotyczy pakietu nr 1 – Artykuły spożywcze niesklasyfikowane – suche 158

Pozycja 20 oraz 30 – Zamawiający określił  podstawowe dane produktu jednakże wskazał  
błędna wielkość opakowania. Majonez Firmy ocetix ma oznaczenie w gramach nie w ml a  
przyprawa do zup jest produktem płynnym stąd błędne jest oznaczenie wielkości opakowania 
jako kilogram. Co więcej jednostki  wielkości  opakowania nie są spójne z jednostkami  w  
podanych ilościach tym samym nie wiadomo za jaką jednostkę miary podać cenę ? Proszę o s
precyzowanie. 

Odpowiedź:  

Pakiet nr 1 – pozycja nr 20 
Majonez typu pomorski – w kolumnie wielkość opakowania powinno być 700-900 gram co  
daje 0,7-0,9 kilograma, natomiast w kolumnie ilość powinno być [kg]. 

Pakiet nr 1 – pozycja nr 30

Przyprawa  do  zup  -  w  kolumnie  wielkość  opakowania  powinno  być  1  litr,   natomiast  w  
kolumnie ilość powinno być [L]. 
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Pytanie 3. 
Dotyczy pakietu nr 4 – Tłuszcze roślinne 154

 
Pozycja : 1 Margaryna do smarowania pieczywa 500 g typu Rama lub produkt równoważny – 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał jedynie nazwę własną produktu oraz 
użył  jedynie  określenia  „typu”.  Tym  samym  w  całym  postępowaniu  nie  jest  precyzyjnie  
określone co dla Zamawiającego stanowi podstawę  równoważności dla danej pozycji.   Nie 
ma  w  opisach  przedmiotów  zamówienia  wymienionych  składników  minimum  jakie  musi  
zawierać produkt równoważny , nie ma także wskazanych minimalnych wartości odżywczych 
jakie musi spełniać produkt uznawany za równoważny. Nie można zatem sprecyzować jaki  
produkt ma spełniać wymagania równoważności. Proszę o doprecyzowanie jakie parametry 
w/w produktów stanowią minimum spełniania wymogów równoważności.  

Odpowiedź:  

Pakiet nr 4 – pozycja nr 1

Margaryna do smarowania pieczywa 500 g typu Rama lub produkt równoważny o składzie:olej
rzepakowy,olej  palmowy,  woda, maślanka w proszku,  sól,w oraz wartościach odżywczych  
minimum w 100 g produktu:Wartość energetyczna 532 kcal, Tłuszcz 60 g , węglowodany <0,5 
g, białka <0,5 g.

Pytanie 4. 
Dotyczy pakietu nr 7 – Artykuły spożywcze przetworzone 153

Pozycja 6 – fasolka mrożona – chodzi o fasolkę mrożoną całą czy ciętą, żółtą czy zieloną  ?

Odpowiedź:  

Pakiet nr 7 – pozycja nr 6

Fasolka mrożona- cięta, żółta

Pytanie 5. 
Dotyczy pakietu nr 7 – Artykuły spożywcze przetworzone 153

pozycja 17 - Koncentrat pomidorowy Złoty bażant lub równoważny( za równoważny uważać 
się będzie koncentrat który przy użyciu tej samej ilości da smak, kolor i zapach jednakowo 
intensywny jak koncentrat złoty bażant) – cechy wskazane jako kryterium oceny 
równoważności nie są cechami mierzalnymi – smak , barwa, zapach są to dodatkow cechy 
subiektywne nie mogą zatem stanowić kryterium oceny ofert. Proszę o opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób nie ograniczający zasad uczciwej konkurencji oraz taki który ściśle 
określa warunki równoważności dla wskazanego produktu ( patrz. Przykład 1 do zapytania).
Poniżej  podaje  dane  do  przygotowania  właściwego  opisu   przedmiotu  zamówienia  :
Koncentrat pomidorowy o konsystencji gęstej pasty , koloru brunatnego typu złoty bażant op.
puszka  z  samootwieraczem  820-850g.  Skład  minimum  :koncentrat  pomidorowy  28-30%.
Wartości odżywcze minimum w 100g produktu :  462 kcal, tłuszcze 1g, węglowodany 20g, w
tym cukry 18g,  białko 5g, sól 0,05g

Odpowiedź:  

Koncentrat pomidorowy Złoty bażant 28-30% lub produkt  równoważny  o gęstej konsystencji  
oraz  wartościach odżywczych minimum w 100 g produktu:Wartość energetyczna 87 kcal,  
Tłuszcz 0,8 g, węglowodany 16 g, sól 0,04 g 
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