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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa różnych produktów spożywczych. 
Numer ogłoszenia: 144319 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba 
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski 
o wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:

PYTANIE 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania n/w produktów wg gramatur opakowań handlowych dostępnych na
rynku innych niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia Pakiet I  załącznik nr 4 do SIWZ   :

                                                                                                                      
poz. 2      Biszkopty – opakowanie 225g ……                            
poz. 4      Brzoskwinie w syropie – opakowanie puszka z otwieraczem 820 g………                      
poz. 28    Herbatniki pepitki opakowanie  220g lub 50 g……                     
poz. 49    Koper suszony – opakowanie 25 g ……      
poz. 60    Makaron kolanka z falbanką 100% semolina – opakowanie 500 g….
poz. 63    Makaron muszelka duża 100% semolina – opakowanie 400g  …….    
poz. 66    Makaron rurki 100% semolina – opakowanie 400g …….
poz. 71    Mąka kukurydziana – opakowanie 300 g……..                                           
poz. 91    Pomidory całe bez skórki – opakowanie – puszka z otwieraczem, masa netto 400g, 
                po odsączeniu 240 g , pomidory 60%
poz. 100  Ryż biały długoziarnisty, paraboliczny-…..opakowanie 2,5 kg – 5 kg - torebki
poz. 119 Wafle ryżowe naturalne- opakowanie 130 g……

Prosimy określić,  czy w tych pozycjach , gdzie  j.m. są sztuki -  ilość sztuk należy proporcjonalnie przeliczyć
do wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego.
Odpowiedź:  
poz. 2 Biszkopty – opakowanie 225g ……TAK 
poz. 4 Brzoskwinie w syropie – opakowanie puszka z otwieraczem 820 g………TAK 
poz. 28 Herbatniki pepitki opakowanie 220g lub 50 g……NIE 
poz. 49 Koper suszony – opakowanie 25 g ……TAK 
poz. 60 Makaron kolanka z falbanką 100% semolina – opakowanie 500 g….TAK 
poz. 63 Makaron muszelka duża 100% semolina – opakowanie 400g …….TAK 
poz. 66 Makaron rurki 100% semolina – opakowanie 400g …….TAK 
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poz. 71 Mąka kukurydziana – opakowanie 300 g……..TAK 
poz. 91 Pomidory całe bez skórki – opakowanie – puszka z otwieraczem, masa netto 400g, 
po odsączeniu 240 g , pomidory 60%.... TAK 
poz. 100 Ryż biały długoziarnisty, paraboliczny-…..opakowanie 2,5 kg – 5 kg - torebki TAK 
poz. 119 Wafle ryżowe naturalne- opakowanie 130 g……TAK 

W tych pozycjach , gdzie j.m. są sztuki - ilość sztuk należy proporcjonalnie przeliczyć 
do pełnego opakowania w górę, za wyjątkiem wafli ryżowych, biszkoptów, brzoskwiń w puszce,
ilości sztuk pozostają niezmienne.

W pozycjach,  gdzie  j.m.  są  kg  (makarony,  ryż,  mąka)-  również  należy  proporcjonalnie
przeliczyć do pełnych opakowań w górę. 

Odpowiedzi  na  powyższe  pytania  należy  traktować  jako  obowiązujące  zmiany  i
dopuszczenia  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  załączników.  Podczas
wypełniania  załącznika  nr  4,  należy  powołać  się  na  nr  pytania,  dopuszczający  dany
parametr/produkt.

MODYFIKACJE
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w
następujący sposób:

1. W siwz w cz. 12 zamawiający zastępuje zapis:
" 13. Termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia  12.10.2015r.  do godz. 09.00 w sekretariacie  zamawiającego 
(budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz 
posiadać oznaczenie jak w 12.10 .
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 12.10.2015r. o godz. 10.00 w budynku administracyjnym  (sala 
konferencyjna -biblioteka)  zamawiającego ."
zapisem:
" 13. Termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia  14.10.2015r.  do godz. 09.00 w sekretariacie  zamawiającego 
(budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz 
posiadać oznaczenie jak w 12.10 .
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 14.10.2015r. o godz. 10.00 w budynku administracyjnym  (sala 
konferencyjna -biblioteka)  zamawiającego .
"

W  związku  z  modyfikacjami  i  dopuszczeniami  wymagającymi  zmian  w  ofertach
zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.10.2015r. 
 

Z poważaniem
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