
 
Zamość, dnia 13 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 dot. zadania 1
„Dotyczy poz.  18  -  Majonez  dekoracyjny,  zawierający  minimum 6% żółtek  jaj  kurzych.
Nie  dopuszcza  się  produktów zawierających  w swoim składzie  soli  wapniowo-disodowej
EDTA (E385) opakowanie  od 700 g do 800 g.  Czy Zamawiający zgodzi  się  na dostawy
produktu w opakowaniu 700 ml? ”
Wyjaśnienie: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 w pozycji 18 opakowanie 700 ml.

Pytanie 2 dot. zadania 3
„Dotyczy poz. 1 - Sos cezar,  opakowanie od 300 ml do 600 ml.  Czy Zamawiający zgodzi
się na dostawy produktu w opakowaniu 315 g? ”
Wyjaśnienie: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 3 w pozycji 1 opakowanie 315 g.

Pytanie 3 dot. zadania 3
„Dotyczy poz. 2 - Sos barbecue, opakowanie od 300 ml do 1000 ml. Czy Zamawiający zgodzi
się na dostawy produktu w opakowaniu 350 g?”
Wyjaśnienie: 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 3 pozycja 2 opakowanie 350 g.

Pytanie 4 dot. zadania 4
„Dotyczy poz. 2 - Sos deserowy (o smaku truskawkowym, czekoladowym, toffie, malinowym,
owoców leśnych do wyboru przez zamawiającego) - bez sztucznych barwników i polepszaczy
smaku,  opakowanie od 400 g do 1000 g.  Ww. produkty mają różne stawki podatku VAT.
Sos deserowy o smaku czekoladowym – 23%, pozostałe smaki 5%. Proszę o weryfikację”.
Wyjaśnienie: 
W zadaniu nr 4 poz. 2 ulega zmianie treść SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
Zamawiający odstępuje od wymagania produktu o smaku czekoladowym.



Pytanie 5  dot. zadania 1
„Zwracamy  się  z  pytaniem,  czy  w  zadaniu  1  w  pozycji  10-papryka  kons.  dopuści
zamawiający opakowanie od 650 g – 900 g., czy w pozycji 26 pieczywo chrupkie dopuści
zamawiający opakowanie  od 80 g – 130 g.,  czy w pozycji  28 groszek ptysiowy dopuści
zamawiający opakowanie od 80 g – 200 g?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 w pozycji 10 opakowanie 650 g – 900 g, w pozycji 26
opakowanie 80 g – 130 g, w pozycji 28 opakowanie 80 g – 200 g.
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