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Lipno, dn. 12.07.2021 r. 
 
Znak postępowania: ZP/14/2021 
 
 

Odpowiedź na pytania do treści SWZ 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp na dostawę produktów spożywczych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipno 
 

Na podstawie art. 284  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2019 rok, poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ.  

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania              
i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
 
Pytanie: 

Pozycja 1 zadania 2 – bazylia 15g - aktualnie taka gramatura nie jest produkowana przez żadnego z 
powszechnie dostępnych producentów. W 99% przypadków bazylia ma gramaturę 10g. Proszę o 
dopuszczenie takiej gramatury do przetargu.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyższej proponowaną gramaturę bazylii 10g.  

 
Pytanie: 

Pozycja 5 zadanie 2 - Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu opisu przedmiotu zamówienia w 
pozycji 5 zadania 2 tj. chrzan 200g , zawartość chrzanu 60%b . Praktycznie żaden z Dostawców nie 
produkuje aktualnie chrzanu o wskazanych parametrach. 
Dostępne powszechnie opakowania to 170-180g z zawartością korzenia chrzanu między 55-65%. 
Czy w związku z powyższym zawartość korzenia chrzanu 60% to wartość obligatoryjna czy 
minimalna gdyż 60% chrzan w op. 200g nie występuję w rynku ???  Czy Zmawiający dopuści op. 
słoik 180g. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza opakowanie słoik chrzanu 180g. Zawartość korzenia chrzanu 
dla ww. pozycji wynosi minimum 60%.  

 
Pytanie: 

Pozycja 18 zadanie 2 – kasza gryczana 400g – Czy chodzi o kaszę 4*100g czy 400g ?  
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania kaszy gryczanej 400g w saszetkach 4*100g. 
 
Pytanie: 

Pozycja 19 zadanie 2 - Kasza jaglana w saszetkach 400g – w rynku nie występuje produkt kasza 
jaglana saszetka 400g tylko kasza jaglana saszetki 4*100g lub torba foliowa 400g – o jaki produkt 
chodzi ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania kaszy jaglanej 400g w saszetkach 4*100g. 
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Pytanie: 
Pozycja 25 zadanie 2 – Kisiel owocowy, smak: truskawkowy i wiśniowy b/c 65g – wskazana 
gramatura produktu wskazuje praktycznie jednego z ogólnodostępnych polskich producentów tj. 
kisiel Delecta. Ten kisiel  występuje aktualnie w gramaturze 58g. Proszę o weryfikację i ewentualna 
aktualizację gramatury.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyższej proponowaną gramaturę kisielu owocowego 58g.  

 
Pytanie: 

Pozycja 46 – zadanie 2 – przecier ogórkowy 910g – w związku ze zmianą dotychczasowej  
gramatury 910g na 860g tym samym braku możliwości zaproponowania produktu 910g -+5% proszę 
o dopuszczenie słoika 860g/900ml. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyższej proponowaną gramaturę przecieru ogórkowego 860g.  

 
Pytanie: 

Pozycja 51 – zadanie 2  – sos grzybowy 50g – z uwagi na brak dostępu wśród polskich producentów 
sosu grzybowego o gramaturze 50g proszę o dopuszczenie produktu ogólno osiągalnego w rynku tj. 
sos grzybowego np. Cykoria 35g, Winiary 32g, Prymat 28g,  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyższej proponowaną gramaturę sosu grzybowego tj. 28-35g.  

 
Pytanie: 

Pozycja 53 – zadanie 2 – suchary bez cukru 285g – firma Mamut producent sucharów bezcukrowych 
285g w styczniu 2021 wycofała z rynku gramaturę 285g zastępując ją 225g. Proszę o dopuszczenie 
zmienionej gramatury. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyższej proponowaną gramaturę sucharów bez cukru 225g. 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 - artykuły spożywcze wyrazi zgodę na n/w gramatury:  
poz. 1 bazylia otarta op. 10 g.  
poz. 5 chrzan op. 180 g.  
poz. 6 ciastka kruche op. 500 g.  
poz. 25 kisiel owocowy op. 58 g.  
poz. 30 liść laurowy op. 7 g.  
poz. 46 przecier ogórkowy op. 820 g. 
poz. 51 sos grzybowy op. 28 g. 
poz. 53 suchary bez cukru op. 225 g.? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza pozycję 1, 5, 6, 25, 51, 53. W pozycji nr 30 i 46 Zamawiający 
wymaga zgodnie z SWZ i powyższymi odpowiedziami na pytania do SWZ. 


