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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 

EP/220/1/2020/1                                                              Szczecin, dnia 22.01.2020r. 
 

WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak sprawy: EP/220/1/2020 pn.: Sukcesywna dostawa 
artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów Samodzielnego 
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo, ul. 
Sokołowskiego 11) 
  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy j. w. zostały złożone 
pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”): 

 
Pytania Wykonawców: 
 
ZESTAW 1 
  
Pytanie nr 1  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filet śledziowy „a la matias” wiaderko opakowanie 4kg 
  
Pytanie nr 2  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza konserwy rybne w pomidorach op. 300g w tym: filet 
śledziowy,  makrela i szprot 
 
Pytanie nr 3  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza makrela wędzona opakowanie zbiorcze 3,0kg 
 
 
ZESTAW 2 
1. Czy w zadanie nr 5 - przyprawy   
poz. 1  sok pomidorowy 100% - op. minimum 0,33l, bez cukru, przecierany, pasteryzowany, łagodny  - czy 
Zamawiający dopuści sok pomidorowy 99%- 100%  0,33 l bez cukru ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sok pomidorowy 99-100% - 0,33l / bez cukru 
 
poz.19 sok wielowarzywny, op. minimum 0,33 l ( 100%, bez soli, bez cukru) - czy Zamawiający dopuści sok 
wielowarzywny 99%- 100%  0,33 l 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sok wielowarzywny 99-100% - 0,33l / bez cukru  
 
poz. 23  sok buraczno - jabłkowy, op. minimum 250 ml, karton - czy Zamawiający dopuści sok w butelce 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sok buraczano - jabłkowy op. minimum 250ml, butelka 
  



2. Czy w zadaniu nr 12 artykuły sypkie  
poz.24  kakao bez dodatków, z miazgi kakaowej, op. 100g  -czy Zamawiający dopuści kakao 80 g -250 g  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kakao bez dodatków, z miazgi kakaowej, opakowanie 80 g -
250 g 
 
poz.28 papryka konserwowa 0,900 kg -słoiki ,połówki - czy Zamawiający dopuści słoik 900ml -870g 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papryka konserwowa słoiki, połówki -  słoik 870ml -900g 
 
poz.31  pieczarki konserowe małe, op. 300g - czy Zamawiający dopuści  pieczarki konserwowe małe op.315ml-
290 g 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pieczarki konserwowe małe op.290g-315ml 
 
ZESTAW 3 
 Pytanie dotyczy Zadania nr 9- mrożonki 
Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce produktu nr 9- leczo ( papryka, cukinia,kukurydza) mrozone, op. 10 kg 
zbiorcze (2,5kg x 4 sztuki) zaproponowanie mieszanki warzyw mrożonych mających w składzie pomidory, 
cukinię, bakłażana, cebulę oraz zieloną i czerwoną paprykę w opakowaniu 2,5kg?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mieszankę warzyw mrożonych mających w składzie 
pomidory, cukinię, bakłażana, cebulę oraz zieloną i czerwoną paprykę w opakowaniu 2,5kg 
 
 
 
Jednocześnie w oparciu o art.  38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający przedłużając termin 
składania i otwarcia ofert, na niżej podany:  
- termin składania ofert – z 24.01.2020 r., do godz. 09:00 na 27.01.2020 r. do godz. 11:00,  
- otwarcie ofert – z 24.01.2020r., godz. 09:30 na  27.01.2020 r., do godz. 11:30,  
 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 
 

  rozdział XI SIWZ w pkt 5 i 6, który otrzymuje brzmienie: 
„5.Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 27.01.2020 r., do godz. 11 : 00 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020 o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych,  budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328.” 

 
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                  w Szczecinie 

   Małgorzata Usielska 
 
 
 
 
 
 
 


