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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/2021. Nazwa
zadania: Zakup i dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Jeleniej Górze oraz obiektu w Kowarach w 2022 roku.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
warunków zamówienia informujemy:
W związku z przeprowadzanym postępowaniem na zakup m.in. nabiału i jego przetworów
w Załączniku nr 1f do SWZ:

Pytanie:
1. Poz. 10 ser topiony z dodatkami w krążkach (opakowanie 180gx8 szt) – czy możemy
zaoferować Państwu ser topiony w krążkach mix 140g (8x17,5g)
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
2. Poz. 15 serek Kiri (opakowanie 100gx6 szt) – czy możemy zaoferować serek Deliser 136g
(8sztx17g)
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
3. Poz. 20 śmietana 30% kubek 0,4 l – czy możemy zaoferować śmietanę 30% kubek 200ml,
bądź śmietanę 30% UHT 500 ml.
Odpowiedź:
Tak.
Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:
Dział II. Tryb udzielenia zamówienia
Punkt 5. Otrzymuje brzmienie:
„5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej https://miniportal.uzp.gov.pl

oraz https://ezamowienia.gov.pl. Ilekroć w niniejszej SWZ lub w przepisach o zamówieniach
publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to
rozumieć także Platformę.”
Dział XI. Opis sposobu przygotowania oferty
Punkt 2) Otrzymuje brzmienie:
„2)
Wykonawca
składa
ofertę
za
https://miniportal.uzp.gov.pl”

pośrednictwem

Platformy

zamówieniowej

Pozostałe warunki SWZ i załączników obowiązują bez zmian.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje w sposób istotny modyfikacji treści
specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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