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L.dz. PP/ 592 /2021                                             Bogatynia, 19.03.2021r. 

 

 
Pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów w SWZ 

 

Dotyczy:  postępowania zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
17/MS/PP/2021 Sukcesywne warzyw i owoców do Działu Żywienia Bogatynia 

 

Zamawiający – MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, informuje, iż w postepowaniu wpłynęło od 

Wykonawcy zapytanie, na które udziela poniższych odpowiedzi: 

1. Pytanie nr 1 Wykonawcy:  

„Proszę o podanie podstawy prawnej, na podstawie której Zamawiający powołuje się na 

cotygodniowe piątkowe notowania cenowe giełdy Targ Piast we Wrocławiu prezentowane pod 

adresem internetowym www.targpiast.com.pl/notowania-cenowe. Na jakiej podstawie prawnej 

Zamawiający powołuje się na notowania cenowe hurtowego rynku rolno- spożywczego Targ Piast we 

Wrocławiu?. Proszę o wskazanie konkretnego artykułu. 

Uzasadnienie: Zakładamy, iż Zamawiający chce zapewnić możliwość uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający ustalił 

warunek, który potencjalnie ogranicza krąg zainteresowanych podmiotów, narzucając ceny, które 

mają opierać się na notowań rynku Targ Piast. Tym samym Zamawiający dyskryminuje hurtownie nie 

zaopatrujące się w towar na w/w rynku.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich 

Wykonawców wskazał notowania cenowe giełdy Targ Piast we Wrocławiu prezentowane pod 

adresem www.targpiast.com.pl/notowania-cenowe celem uzyskania ofert porównywalnych. 

Wskazanie różnych notowań giełdowych spowodowałoby zaoferowanie upustu od notowań 

cenowych w oparciu o różne giełdy towarów. Oferty cenowe zawierające upust od różnych notowań 

giełdowych spowodowałyby brak możliwości ich porównania. Zamawiający nie dyskryminuje 

hurtowni nie zaopatrujących się w towar na w/w rynku, gdyż nie postawił warunku ze oferowane 

produkty mają pochodzić i być pozyskiwane na przedmiotowej giełdzie.  

 

2. Pytanie nr 2 Wykonawcy: 

Dotyczy: pkt. 8.5 SWZ, pkt. 7e Formularza ofertowego, § 5 pkt.4 Projektu Umowy 

„Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku składania oferty Wykonawca może posiadać decyzję 

właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości magazynowania  

i sprzedaży danego produktu będącego przedmiotem umowy.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku składania oferty Wykonawca może posiadać decyzję 

właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości magazynowania  

i sprzedaży danego produktu będącego przedmiotem umowy. Wskazana przez Zamawiającego 

decyzja dotycząca możliwości produkcji i obrotu danego produktu będącego przedmiotem umowy 

jest tożsama. 
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3. Pytanie nr 3 Wykonawcy: 

„Proszę o udostępnienie w formie edytowalnej formularza ofertowego- załącznik nr 1 do SWZ.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający, jako Załącznik do niniejszej odpowiedzi udostępnia formę edytowalną w/w 

dokumentu. 

 

4. Pytanie nr 4 Wykonawcy: 

Dotyczy: pkt. 8.13 SWZ „Proszę o udostępnienie „Regulaminu przebywania na terenie Oddziału 

Elektrownia Turów, w tym poruszania się za pomocą środków transportu.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający w pkt. 8.13 SWZ wskazał, że udostępni „Regulamin przebywania na terenie Oddziału 

Elektrownia Turów, w tym poruszania się za pomocą środków transportu” na każdą prośbę 

Wykonawcy. Zamawiający udostępni w/w Regulamin po zakończeniu Postępowania zakupowego  

i wyłonieniu Wykonawcy celem zapoznania się z zasadami obowiązującymi na terenie Oddziału 

Elektrowni Turów.  

 

 

 

          Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu. Treść SWZ i załączników należy odczytywać wraz z odpowiedziami wnoszonymi przez 

Zamawiającego. 

W pozostałym zakresie zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

   
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna) 

 

 

                                                                                                                                             Z poważaniem 
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