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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
kompleksowe specjalistyczne utrzymanie czystości, dekontaminację pomieszczeń i sprzętów, transport 
wewnętrzny, czynności pomocowe przy pacjencie, utrzymania terenów zewnętrznych oraz 
przygotowanie całodziennych posiłków dla pacjentów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp.  z 
o.o. w Radomiu (sprawa  DZP.341.73.2017). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w 
załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 
1.  W związku z brakiem dostępności produktów 

wymienionych w załączniku cenowym - 
załącznik nr 5 do umowy pkt 7,9, 10, 13 prosimy 
o ich modyfikacje w następujący sposób: 
pkt 7  
Było: zupka delikatne jarzynki z królikiem 130 g 
( w składzie zamiast masła musza zawierać olej 
rzepakowy lub kukurydziany) typu Gerber 
Zmiana na : zupka delikatne jarzynki z 
królikiem 125 g ( w składzie zamiast masła 
musza zawierać olej rzepakowy lub 
kukurydziany) typu Gerber 
pkt 9  
Było: Zupka jarzynowa 130 g typu Gerber 
Zmiana na : Zupka jarzynowa 125 g typu 
Gerber 
pkt 10 
Było: Zupka krem jarzynowy z indykiem 130g 
typu Gerber 
Zmiana na: Zupka krem jarzynowy ze schabem 
125 g typu Gerber 
pkt 13 
Było: Zupka jarzynowa z indykiem 130 g typu 
Gerber 
Zmiana na: Zupka jarzynowa z królikiem 125 g 
typu Gerber 
 

 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w 
załączniku nr 5 do umowy 
zaproponowanych  produktów, tj.:  
 
 
W pkt. 7 - zupka delikatne jarzynki z 
królikiem 125 g ( w składzie zamiast masła 
musza zawierać olej rzepakowy lub 
kukurydziany) typu Gerber 
 
 
w pkt. 9 - Zupka jarzynowa 125 g typu 
Gerber 
 
 
pkt. 10 - Zupka krem jarzynowy ze 
schabem 125 g typu Gerber 
 
 
pkt. 13 - Zupka jarzynowa z królikiem 125 
g typu Gerber 
 

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-10 

 


