Dostawa artykułów żywnościowych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-23/2022
Bochnia, dnia 1.06.2022r..
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
ADRES:
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
DZ-271-1-23/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp na: Dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana
dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w poz.46 ketchup łagodny, bez konserwantów, o zawartości pomidorów min.193g na 100g wyrazi
zgodę na ketchup łagodny, bez konserwantów o zawartości pomidorów min 188g na 100g ketchupu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza ketchup łagodny, bez konserwantów o zawartości pomidorów min 188g na
100g ketchupu, ale nie wymaga
UWAGA!
W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane
z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.
ZMIANA TREŚCI SWZ
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiany w Załącznik nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na
czerwono.

BYŁO
Pakiet nr …

1

Cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………............................................................. 2
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………).
w tym podatek VAT …………………………………………………. zł

1

wpisać nr i nazwę pakietu, natomiast w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić, ale tylko na te części Zamówienia,
których oferta dotyczy
2
Uwaga! Należy podać cenę ofertową brutto. Podana cena ofertowa brutto, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Zamówienia zgodnie z SWZ oraz została ustalona na podstawie załączonego do oferty formularza szczegółowa oferta ceno- specyfikacja techniczna
wa załącznik nr 1A do SWZ. Jeżeli w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dostawa przedmiotu Zamówienia prowadzi do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to Wykonawca wskazuje ich wartość bez kwoty
podatku VAT, wartość netto;
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JEST
Pakiet nr … 3
Zamówienie minimalne 4
Cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………….............................................................
w tym podatek VAT …………………………………………………. zł
Zamówienie podstawowe
Cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………............................................................. 5
w tym podatek VAT …………………………………………………. zł
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ.
Załączniki:
 Załącznik nr 1A do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY

Dyrektor
Jarosław Kycia

3

W trosce o środowisko prosimy wypełniając formularz ofertowy ogólny wpisać nr i nazwę pakietu, natomiast w przypadku przystąpienia
do większej ilości pakietów należy powielić, ale tylko na te części Zamówienia, których oferta dotyczy
4
Uwaga! Należy podać cenę ofertową brutto WARTOŚĆ MININALNĄ ZAMÓWIENIA. Podana cena ofertowa brutto, uwzględnia wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ oraz została ustalona na podstawie załączonego do oferty formularza
asortymentowego - szczegółowa oferta cenowa załącznik nr 1A do SWZ. Jeżeli w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dostawa
przedmiotu Zamówienia prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, to
Wykonawca wskazuje ich wartość bez kwoty podatku VAT, wartość netto;
5
Uwaga! Należy podać cenę ofertową brutto WARTOŚĆ PODSTAWOWĄ ZAMÓWIENIA. Podana cena ofertowa brutto, uwzględnia
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ oraz została ustalona na podstawie załączonego do oferty
formularza asortymentowego - szczegółowa oferta cenowa załącznik nr 1A do SWZ. Jeżeli w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
dostawa przedmiotu Zamówienia prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, to Wykonawca wskazuje ich wartość bez kwoty podatku VAT, wartość netto;
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