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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 18 kwietnia 2010 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i całodobowego-
                        przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych:

- Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu mieszczącego się przy
ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice;

- Zakładu Opiekuńczo Leczniczego mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 2,
41-600 Świętochłowice;

na okres 36 miesięcy, znak sprawy: 10/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr
113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1:
Prosimy o informację do ilu miejsc Wykonawca ma dostarczać posiłki?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca winien dostarczać posiłki do 3 kuchenek oddziałowych znajdujących się
w budynkach przy ul. Szpitalnej 2 w Świętochłowicach.

Pytanie nr 2:
Po czyjej stronie jest dystrybucja do pacjenta?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Dystrybucją posiłków do pacjenta zajmuje się personel Szpitala (dietetyczka lub pielęgniarka).

Pytanie nr 3:
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Na podstawie art. 2 ust. 1 powołując się na dostęp do informacji publicznej z dnia 6.09.2011 r.
(Dz. U. nr 112; poz. 1198) prosimy o podanie obecnych cen posiłków w wartościach brutto i netto
wraz z wysokością podatku VAT z rozbiciem na poszczególne posiłki.
Odpowiedź na pytanie:
Ceny obecnie obowiązujące:

Oddziału Terapii Uzależnienia
od Alkoholu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Cena 1 śniadania netto 2,55 zł 2,37 zł
Cena 1 obiadu netto 5,08 zł 3,94 zł
Cena 1 kolacji netto 2,55 zł 1,58 zł
Razem netto 10,18 zł 7,89 zł
Podatek VAT [%] 8 % 8%
Razem brutto 10,99 zł 8,52 zł

Pytanie nr 4:
Kto obecnie realizuje usługę żywienia?
Odpowiedź na pytanie:
Obecnie usługę żywienia realizują:

- dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu- Firma Kateringowa Janina Kajzer;
- dla Zakładu opiekuńczo-Leczniczego-  Firma Cateringowa Damian Kajzer.

Pytanie nr 5:
Kto dostarcza zastawę stołową i sztućce?
Odpowiedź na pytanie:
Dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu zastawę stołową i sztućce dostarcza Wykonawca,
natomiast Zakład Opiekuńczo-Leczniczy posiada własną zastawę stołową i sztućce.

Pytanie nr 6:
Ile razy dziennie odbywa się odbiór brudnych termosów?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Odbiór brudnych termosów odbywa się 2 razy dziennie- po śniadaniu i po obiedzie.

Pytanie nr 7:
Do ilu kuchenek Wykonawca ma dostarczyć posiłki?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca winien dostarczać posiłki do 3 kuchenek oddziałowych.

Pytanie nr 8:
Prosimy o doprecyzowanie w umowie w par. 2 ust 2 o jakich pomieszczeniach napisał
Zamawiający? Czy są to pomieszczenia kuchni centralnej? Czy inne wskazane przez
Zamawiającego w obiekcie zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający miał na myśli kuchenki oddziałowe.

Pytanie nr 9:
Czy obecna usługa świadczona jest z wykorzystaniem naczyń jednorazowych?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Obecna usługa nie jest świadczona z wykorzystaniem naczyń jednorazowych.
Pytanie nr 10:
Czy stosowane przez obecnego Wykonawcę naczynia myte są w kuchenkach oddziałowych?
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Obecnie- dla oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu-  naczynia odbierane są brudne i myte
przez Wykonawcę.

Pytanie nr 11:
Czy naczynia dostarczane są wraz z posiłkami?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Dla oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu-  naczynia dostarczane są wraz z posiłkami.

Pytanie nr 12:
Czy brudne termoporty wraz z brudnymi naczyniami są odbierane przez Wykonawcę i myte
w zmywalni centralnej?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Obecnie brudne termosy i naczynia myte są przez Wykonawcę.

Pytanie nr 13:
Po czyjej stronie jest zapewnienie wózków transportowych, którym dowożone będą posiłki do
pacjentów?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zapewnia wózki transportowe.

Pytanie nr 14:
Do której godziny zamawiane będą posiłki na śniadanie danego dnia, na obiad danego dnia i na
kolację danego dnia?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Codziennie rano do godz. 800 zgłaszany będzie aktualny stan chorych i ilość poszczególnych diet
(obiad, kolacja, śniadanie dnia następnego).

Pytanie nr 15:
Od kiedy Zamawiający zamierza przekazać usługę nowemu Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zamierza przekazać usługę nowemu Wykonawcy po zakończeniu obowiązującej
umowy, tj. od dnia 2.05.2011 r.


