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SzNSPZOZ. N-ZP-372-3/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na dostawę mięsa, wędlin i
drobiu Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie l
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie i dokładne sprecyzowanie posługując się PN- 88  A-82003
asortymentu mięsa  wołowego znajdującego  się  w  „Zestawieniu Asortymentowym", załącznik nr
2 w pozycji nr. 2 jako „Wołowina zady bez łaty bez goleni"; proszę o podanie nazw elementów
zasadniczych które mają wchodzić w skład tego asortymentu.
ODP.: „Wołowina zady bez łaty bez goleni” to mięso z udźca wołowego zadniego odciętego
między ostatnim a przedostatnim kręgiem lędźwiowym wraz z kończyną tylnią po odcięciu pręgi
tylnej (goleni) tj. tylnej części kończyny tylnej odciętej od udźca w stanie kolanowym i bez łaty
tj. dolnej części łojówki i mięśni ściany brzucha.

Pytanie 2
Zwracam  się  z  prośbą  zajęcie  stanowiska  odnośnie  punktu  5.1.2.  potwierdzającego  wiedzę  i
doświadczenie wykonawcy. Czy umowy o okresie krótszym niŜ  12 m-cy są  przeliczane tak jak
umowy  o  okresie  dłuŜszym  niŜ  12  m-cy?  Czy  warunek  będzie  spełniony  jeŜeli  wartość  po
przeliczeniu  okresu  dostaw  krótszego  niŜ  12  m-cy  na  okres  12  m-cy  w  stosunku  do  okresu
obowiązywania umowy wyniesie nie mniej niŜ 400000.00?
ODP.: Umowy zawarte na okres krótszy niŜ 12 m-cy nie będą przeliczane w sposób wskazany w
zadanym pytaniu. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku umów zawartych na
okres krótszy niŜ okres 12 miesięcy uznaje się za spełniony, jeŜeli wartość umowy wynosi co
najmniej 400 000, 00 zł.

W związku z odpowiedziami na powyŜsze pytania Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.
759 ze zm)  przedłuŜa  termin  składania  ofert.  Nowym terminem składania  ofert   jest  dzień
14.01.2011 godzina 09:00, zaś otwarcia ofert jest dzień 14.01.2011 godzina 09:30.


