
Szpitat dEa Nerwowo I Psychicznie Chorych Podmiot Leczniczy Samorzdu
im. Stanistawa Kryzana w Starogardzie Gdañskim Województwa Pomorskiego

Znak sprawy: DZ261 -10/22

Zamawiajqcy:
Szpital dia Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdañski

Odpowiedzi na pytania dotyczce wyjanieá treci SWZ

Wszyscy uczestnicy postçpowania

Dotyczy: postepowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt I ustawy pn. ,,Dostawa artykulów spo±ywczych".

Ogoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówieñ Publicznych w dniu 2022-12-19 pod
nr 2022/BZP 00501142.

Dziaajc w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzenia 2019 r. - Prawo zamówieñ publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021, poz. 1129), Zamawiajcy udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: 21.12.2022 r.

Pytanie nr 1:
Czy dostawy czçciowe opiewajq na i1oci paletowe (504 szt.) i wieIokrotnoó tej i1oci, czy raczej
dostawy bçdq w zgrzewkach?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Wie1koé sukeesywnych dostawy bçdzie dotyczya i1oci w pethych paletach, ewentualnie pot palety
np. wody gazowanej i pot palety wody niegazowanej.

Pytanie nr 2:

Czy dostawy polegaé bçdq na sprowadzeniu patety z wod z auta do poziomu 0 lub na rampe i
przewiezieniu na niewielkiej odIeg4oci (kilka metrów) w miejsce skadowania ? Je1i nie prosimy o
opisanie sposobu dostawy.

Odpowied na pytanie nr 2:
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Dostawy bçdq polegaly na sprowadzeniu palety z wod z auta na rampe a nastepnie pracownik
Szpitala za pomoc wózka paletowego wprowadza towar do magazynu.

Zamawiaj4cy informuje, ze odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a takze wyjanienia staj sic
integralnq czçci specyfikacji i s wizce dia wszystkich Wykonawców ubiegajjcych sic o
udzie!enie przedrniotowego zamówienia przy skadaniu ofert.

Zamawiajcy udostcpnia na stronie internetowej prowadzonego postçpowania wyjanienia i
odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrçbniania wprowadzonych zrnian.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert nie uIegaj zmianie.


