
„SM” spółka z o.o.                                               Borne Sulinowo, dnia 06 grudnia 2013r.
ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP 1/2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2013 w trybie przetargu
nieograniczonego na przygotowywanie i dostawę posiłków do Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji dla Chorych na SM w Bornem Sulinowie prowadzonego przez „SM”
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 494156 - 2013  z dnia 02.12.2013r.

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ

„SM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie, działając zgodnie z art.
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.  z  2010r.  Nr  113,  poz.  759)  wyjaśnia  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia  sporządzonej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
przygotowywania i dostawa posiłków do Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji
dla Chorych  na SM w Bornem Sulinowie prowadzonego przez SM spółkę  z ograniczoną
odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie.

Pytanie 1:
Proszę o wskazanie ilości przypadającej na posiłek.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iŜ:
a.  śniadanie  –  mleko  w  kartonie,  do  2% zawartości  tłuszczu,  powinno  być  dostarczane
codziennie w ilości 1 litra. 
b. kolacja – świeŜe owoce lub warzywa powinny  być dostarczane w ilości nie mniej niŜ 60g
na osobę

Pytanie 2:
Proszę o wyjaśnienie jak ma wyglądać dokument kalkulacji cenowej i co ma zawierać.
Odpowiedź:
Zamawiający  odstępuje  od  obowiązku  dołączania  dokumentu  kalkulacji  cenowej,  gdyŜ
niezbędne dane zawarte będą w załączniku nr 1 do SIWZ

Pytanie 2:
Czy zamawiający zmieni zakres Ŝądanych dokumentów?
Odpowiedź:
Zamawiający  odstępuje  od  obowiązku  dołączania  następujących  dokumentów  o  których
mowa   w  „Wykazie  niezbędnych  dokumentów  i  oświadczeń,  jakie  musi  Wykonawca
dołączyć do oferty” w pkt.  1) lit. c), i).
Zamawiający   utrzymuje  w  mocy  dołączenie  dokumentu  o  którym  mowa  w  „Wykazie
niezbędnych  dokumentów  i  oświadczeń,  jakie  musi  Wykonawca  dołączyć  do  oferty”
w pkt.  1) lit. d).


