
Świecie, dnia 14 października 2020 r.

WYJAŚNIENIA nr 6 do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
(2021) dla  Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  im.  dr  J.  Bednarza  w  Świeciu,
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  oznaczenie  sprawy  V.271.14.2020 (ogłoszenie  o
zamówieniu BZP_591184-N-2020 z dnia 07 października 2020 r.)

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

Pytanie nr 1. 

Szanowni Państwo proszę o wyjaśnienie treści OPZ .

 

Pakiet 1

 

1.  Czy zmawiający miał na myśli zakres „ od do „ stosując zapis „ plus minus „ ?

 

1
3

Kawa zbożowa 0,5kg±
5 kg

3
4

Przyprawa  gyros
czosnek, 
kolendra, 
papryka słodka, 
gorczyca, 
rozmaryn, chilli, 
pierzp czarny, 
oregano, 
kozieradka, 
cukier, sól

0,5kg±
1 kg

3
5

Bazylia 0,5kg±
1 kg
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3
6

Oregano 0,5kg±
1 kg

3
8

Zioła 
prowansalskie

0,5kg±
1 kg

 

Odpowiedź: 

Zamawiający za pomocą symbolu plus minus  określił  dopuszczalną wielkość opakowania dla danego 
produktu od 0,5 do 1 kg 

Pytanie nr 2

2.    Czy w przypadku pozycji 34 – Zamawiający miał na myśli  - mieszankę przypraw do Gyrosu o 
składzie minimum :  gyros czosnek, kolendra, papryka słodka, gorczyca, rozmaryn, chilli, pierzp 
czarny, oregano, kozieradka, cukier, sól ?? Jeżeli jest to przyprawa do Gyrosa czy są to wymogi 
minimum  ?

 

Pakiet 1,4, 7

 

Czy dla poniżej wskazanych pozycji Zamawiający określając skład, wartości ożywcze wskazuje 
wartości minimalne jakich oczekuje. W innych pozycjach formularza cenowego np. makaron 
wartości określone są jako minimum. Bez wskazania takiego zapisu Zamawiają wskazuje na 
jeden konkrety produkt bez możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego. 

 

Pakiet 1 – 14, 20,29,30,39

Pakiet 4 – 1

Pakiet 7 – 13, 17       

Odpowiedź: 

Zamawiający w opisie określił minimalne wymagania jakie powinien spełniać oferowany produkt. 
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