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Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na dostawę produktów spożywczych.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 26.08.2020 roku, pod numerem: 578009 – N – 2020
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu
Zamawiającego, Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na
podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
wyjaśniam:
1.

W nawiązaniu do umieszczonego przez Państwa przetargu PN-31/20 uprzejmie proszę o doprecyzowanie czy w części nr 1 „RYBY” poz.
3 „Filety z dorsza z/s mrożone” chodzi o rybę typu dorsz gadus, czy fileta z ryb dorszowatych np. czarniak?
Proszę również o informację czy do kompletu składanych dokumentów należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 4 „Dopuszczalne
poziomy zanieczyszczeń _ryby”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Części nr 1 w pozycji nr 2 – Filety z miruny z/s mrożone - i w
pozycji nr 3 – Filety z dorsza z/s mrożone – w ten sposób, że pozycja 2 i pozycja 3 otrzymują brzmienie:
2. Filety z miruny b/s mrożone
3. Filety z dorsza b/s mrożone.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3 ryby dorszowate – czarniak, nie dopuszcza natomiast gadusa.
Zamawiający wyjaśnia również, że Załącznika nr 4 - Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń - Wykonawca nie dołącza do
oferty, natomiast zgodnie z zapisem paragrafu 2 ust. 5 wzoru umowy Wykonawca dopiero na etapie realizacji umowy
będzie dostarczać Zamawiającemu dokument: Specyfikacja produktu, który winien uwzględniać dopuszczalne poziomy
zanieczyszczeń.

2.

Czy Zamawiający w formularzu ofertowo – cenowym, pakiet 1 – Ryby, poz. 3 – Dorsz z/s ma na myśli typowo Dorsza z/s czy czarniaka
z/s.
Odpowiedź: Jak wyżej w pytaniu nr 1.

3.

Czy Zamawiający w formularzu ofertowo – cenowym, pakiet 1 – Ryby, poz. 9 i 10 – Tuńczyk wyraża zgodę na przeliczenie ceny za
sztukę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4.

Proszę o sprostowanie czy ryba „filet z soli bez skóry” ma być mrożona czy świeża.
Odpowiedź: Filet z soli bez skóry mrożony. Zamawiający dopuszcza również w pozycji nr 11 filet z pangi bez skóry mrożony. Tym
samym zapis pozycji nr 11 w Części nr 1 otrzymuje brzmienie: „Filet z soli / pangi bez skóry mrożony”.

W związku ze zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Części nr 1, pozycja 2, 3
i 11Zamawiający Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
na podstawie zapisu art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – niniejszym przedłuża termin składania
ofert do dnia 7 września 2020 roku, do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 września 2020 roku, o godzinie 09:05. Wykonawca
składając ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni od dnia składania oferty.
Dokonana zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający niezwłocznie zamieści
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
1. zmieniony Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie Części nr 1.
2. zmieniona SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
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