
 
Zamość, dnia 08 października 2021 r.

 DZP 3320.44.21  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.                        

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień  publicznych udostępnia  treść  zapytania  wraz  z  wyjaśnieniem  treści  SWZ
opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów
spożywczych,  ryb  i  mrożonek,  drobiu  i  podrobów  drobiowych  dla  Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 

Pytanie 1 
„Wykonawca zainteresowany jest  złożeniem oferty w zakresie  zadania 10 – świeży drób.
W formularzu  asortymentowo  –  cenowym  Zamawiający  określił  szczegółowy  przedmiot
zamówienia  poprzez  wskazanie  ilości  i  nazwy  poszczególnych  artykułów  będących
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca  w  prowadzonej  działalności  gospodarczej  dla  części  artykułów  będących
przedmiotem  zamówienia  używa  oznaczeń  (nazw)  różniących  się  od  oznaczeń  (nazw)
stosowanych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – cenowym (np. zamiast
„ćwiartka z kurczaka – udka z kurczaka, kurczak świeży tuszka – kurczak itp.). Nazwy takie
stosowane przez Wykonawcę m.in. na etykietach, dokumentach dostawy oraz dokumentach
sprzedaży. Artykuły te spełniają wszelkie wymogi określone w dokumentacji przetargowej,
w  szczególności  wymagania  w  zakresie  jakości  zdrowotnej  ustalone  w  Ustawie  z  dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca
zwraca się  z wnioskiem o wyjaśnienie,  czy w trakcie  wykonywania dostaw Zamawiający
dopuszcza używanie przez Wykonawcę nazw handlowych (oznaczeń) artykułów stosowanych
przez niego w działalności gospodarczej? Czy nazwy artykułów na etykietach, dokumentach
dostaw i  dokumentach sprzedaży (faktury VAT) muszą być  zgodne z  nazwami artykułów
określonych  przez  Zamawiającego  w  formularzach  asortymentowo  –  cenowych
czy też Zamawiający dopuszcza używanie nazw stosowanych przez Wykonawcę? ”
Wyjaśnienie: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie nazw innych niż podanych w formularzu asortymentowo
–  cenowym  w  zakresie  zadania  10  w  przypadku  gdy  artykuły  spełniają  wymagania
specyfikacji określonej przez Zamawiającego. 
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