
Zamość, dnia 10  stycznia 2018 r.

AG.ZP.3320.89. .17.18  

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ                                                                           

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego
na dostawę mięsa, wędlin i nabiału. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 5:
Zwracamy się z prośbą o zamianę asortymentu zawartego w zad. 5 poz. 3 Kefir naturalny
2% opak. 250 ml na Kefir naturalny opak. 200 ml lub 400 ml.

Pytanie dot. zadania 5:
Zwracamy się z prośbą o zamianę asortymentu zawartego w zad. 5 poz. 7 Jogurt naturalny
2% opak. 180 g na Jogurt naturalny opak. 150 ml lub 350 g.
Wyjaśnienie: Zamawiający,  zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany opisu
przedmiotu zamówienia dla zadania 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zadanie 5 – Nabiał
Lp. Asortyment Ilość 
1 Śmietana  homogenizowana  18%,  opakowanie  od

800 g do 1000 g 
7 000 kg

2 Śmietana  homogenizowana  UHT  30%  tłuszczu,
opakowanie od 450 ml do 500 g

25 kg

3 Kefir naturalny 2% opakowanie od 200 g do 250 g 2 400 kg
4 Serek wiejski ziarnistry naturalny opakowanie 200

g
20 kg

5 Serek homogenizowany o smaku waniliowym lub
naturalnym (do wyboru przez zamawiającego), op.
150 g 

2 400 kg

6 Jogurt owocowy o smaku jagodowym, waniliowym
(do  wyboru  przez  zamawiającego),  opakowanie
150 g

1 500 kg

7 Jogurt naturalny 2%, opakowanie od 150 g do 180
g 

2 880 kg

8 Masło  extra  o  zawartości  tłuszczu  min.  82%,
niesolone, w kostce 200 g

4 800 kg

Pozostałe wymagania dot. opisu przedmiotu zamówienia nie zmieniają się.

 



Pytanie dot. zadania 4:
Czy zamiast fileta podwójnego możemy zaoferować fileta pojedynczego bez skóry, bez
chrząstek?
Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II 10 w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek

 


