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Częstochowa, dnia 11 sierpnia 2017 roku 
WT.2370.20.6.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 
 

dotyczy:  wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.20.2017, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, wyrobów 
wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego i wołowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie”. 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.20.2017, pn. „Sukcesywne dostawy wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz mięsa wieprzowego  
i wołowego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”. Działając na podstawie art. 38 
ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), 
poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Czy podane w Załączniku 1.1.A do SIWZ 

terminy przydatności do  
spożycia nie są obarczone błędem: podają 
Państwo minimalny termin 21  
dni. Większość dostępnych na rynku 
produktów wędliniarskich ma  
deklarowany taki termin w chwili wyjazdu z 
zakładu producenta, zatem  
z przyczyn logistycznych trafiają do 
odbiorców z terminem odpowiednio  
krótszym od deklarowanego na etykiecie. 
Produkty w rodzaju kaszanki  
jęczmiennej, pasztetowej, salcesonów, 
kiełbasy białej surowej, mają  
często pełne terminy 10-14 dniowe 

Zamawiająca informuje, iż terminy przydatności do spożycia 
wędlin oraz wyrobów wędliniarskich zawarte w opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik 1.1.A do 
SIWZ  wynoszą 21 dni i są wymagane dla wszystkich 
rodzajów produktów. 

2. W Załączniku 1.1.A do SIWZ pojawiają się 
produkty, których nazwy nie  
mają charakteru nazw własnych. Jeśli 
mówimy np. o polędwicy sopockiej  
czy kiełbasie krakowskiej suchej to 
przynajmniej wiemy jakie są cechy  
wyglądu tych produktów. W przypadku np. 
schabu po bawarsku, kiełbasy  
ogniskowej, szynki dziadziunia, wędzonki 
chłopskiej nie możemy  jednoznacznie 
określić o jakie produkty chodzi.  
W związku z tym mam  
następujące pytanie: czy w przypadku 
produktów, których nazwy nie  
określają ich charakteru można kierować się 
tylko i wyłącznie podanymi w  
charakterystykach produktów parametrami? 

W przypadku, gdy nazwa produktu nie określa jego 
charakteru, należy kierować się parametrami podanymi  
w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  
1.1.A do SIWZ.  
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3. Podane w w/w Załączniku terminy 
przydatności mięs świeżych: minimum 4  
dni od dnia dostarczenia, a w przypadku 
wątroby wieprzowej 5 dni(!), 7  
dni - niektóre rodzaje wołowiny i 
wieprzowiny, są niewykonalne. Proszę  
zatem o informację czy podane terminy 
rzeczywiście są przez Państwa  
wymagane, czy też nastąpi ich korekta? 

Zamawiająca dokonuje modyfikacji siwz w zakresie 
załącznika 1.1.B stanowiącego opis przedmiotu zamówienia 
dla mięs, poz. 13 „Wątroba wieprzowa” 
 
JEST: 

7. Termin 
przydatności 

Min 5 dni od dnia 
dostarczenia 

ZMIENIA SIĘ NA: 
7. Termin 

przydatności 
Min 2 dni od dnia 
dostarczenia 

 
Pozostałe terminy przydatności mięs podane w załączniku 
1.1.B do SIWZ nie ulegają modyfikacji i są wymagane przez 
Zamawiającą.  

4. Proszę o informację odnośnie paragrafu 
2., punkt 1. umowy: czy  
takiemu samemu trybowi zamówień (24 
godziny na realizację) podlegają  
zamówienia wędlin plastrowanych i mięs 
plastrowanych przygotowanych do  
grillowania. Czy zamówienia na te 
produkty mogą Państwo składać z  
kilkudniowym wyprzedzeniem? 

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Szkoły, Zamawiająca 
wymaga zachowania 24-godzinnego terminu realizacji 
zamówienia dla całego asortymentu. 

   
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.   
W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień  
i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl w zakładce „zamówienia 
publiczne”) upublicznia poprawiony Załącznik nr 1.1.B do SIWZ ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 
dla mięsa wieprzowego i wołowego. 

 
Obowiązujące terminy to: 

Termin składania ofert: 18.08.2017 r. godz. 10:30. 
Termin otwarcia ofert: 18.08.2017 r. godz. 11:00 

   
 

         KOMENDANT 
       Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 
         w Częstochowie 
                   /-/ 
 mł. bryg. mgr Piotr Placek          

        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


