
 
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 27 lipca 2011 r.

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

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

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

Dotyczy:  świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i 
całodobowego- 
                        przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych 
oddziałów 
                        Szpitala Powiatowego na okres 32 miesięcy, znak sprawy: 
21/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 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 oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Powołując się na jawność postępowań prosimy o podanie obecnej ceny osobodnia w 
wartości netto i brutto z podziałem na śniadanie, obiad i kolację?
Odpowiedź na pytanie:
Ceny obecnie obowiązujące:

Cena 1 śniadania netto 2,35 zł
Cena 1 obiadu netto 3,95 zł
Cena 1 kolacji netto 1,60 zł
Razem netto 7,90 zł
Podatek VAT [%] 8 %
Razem brutto 8,53 zł

Pytanie nr 2:
Prosimy o przesłanie informacji o ilościach pacjentów w okresie czerwiec 2010 do 
czerwiec 2011 z uwzględnieniem podziału na diety.



Odpowiedź na pytanie:
W okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. było 57 432 pacjentów (osobodni), 
w tym ok. 50% stanowi dieta podstawowa, 20% cukrzycowa, 30% diety pozostałe.

Pytanie nr 3:
Od kiedy Zamawiający zamierza powierzyć usługę nowemu wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zamierza przekazać usługę nowemu Wykonawcy po zakończeniu 
obowiązującej umowy, tj. od dnia 1.09.2011 r.

Pytanie nr 4:
Jaka firma obecnie obsługuje Szpital?
Odpowiedź na pytanie:
Obecnie usługę żywienia realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- 
Usługowe „POSTĘP” Sp. z o.o.

Pytanie nr 5:
Do ilu miejsc wykonawca będzie dostarczał posiłki? Czy to będzie jeden punkt 
odbiorczy?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca winien dostarczać posiłki do dziesięciu kuchenek oddziałowych.

Pytanie nr 6:
Jaki sprzęt ma dostarczyć Wykonawca?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać własne pojemniki lub termosy do przewożenia 
posiłków.

Pytanie nr 7:
Prosimy o dopisanie do paragrafu §8 umowy punktu dotyczącego wzrostu stawki o 
średnioroczny wskaźnik publikowany przez GUS.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:
W jaki sposób będzie oceniane sprawozdanie finansowe firmy?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Sprawozdanie finansowe wymagane jest na potwierdzenie spełniania warunku 
opisanego w Rozdziale 4 SIWZ.  Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie 
zgodnie z formułą “spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania.

Pytanie nr 9:
Proszę o podanie zestawienia ilości posiłków (śniadań ,II śniadań, obiadów, 
podwieczorków, kolacji) w podziale na oddziały, diety i poszczególne miesiące- 
najlepiej za cały rok od lipca 2010 do czerwca 2011. Proszę o  sporządzenie informacji 
w poniższej tabeli.



Odpowiedź na pytanie:
Szpital Powiatowy- wszystkie oddziały

śniadanie II śniadanie obiad podwieczorek kolacja
10.07.2010 r. 4 484 577 4 484 577 4 484
10.08.2010 r. 4 201 515 4 201 515 4 201
10.09.2010 r. 4 356 591 4 356 591 4 356
10.10.2010 r. 4 738 473 4 738 473 4 738
10.11.2010 r. 4 239 484 4 239 484 4 239
10.12.2010 r. 3 940 563 3 940 563 3 940
10.01.2011 r. 4 677 664 4 677 664 4 677
10.02.2011 r. 4 225 601 4 225 601 4 225
10.03.2011 r. 4 898 753 4 898 753 4 898
10.04.2011 r. 4 429 596 4 429 596 4 429
10.05.2011 r. 4 633 710 4 633 710 4 633
10.06.2011 r. 4 413 686 4413 686 4 413

Ok. 50% stanowi dieta podstawowa, 20% cukrzycowa, 30% diety pozostałe.

Pytanie nr 10:
Proszę o podanie ilości sztuk kuchenek oddziałowych oraz ilości wózków 
transportujących posiłki na odziały.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca winien dostarczać posiłki do dziesięciu kuchenek oddziałowych.. 
Zamawiający posiada 10 wózków transportujących.

Pytanie nr 11:
Powołując się na jawność finansów publicznych prosimy o podanie aktualnej stawki 
netto za osobodzień jaką obecnie Zamawiający płaci za wykonanie usługi.  
Odpowiedź na pytanie:

Cena 1 śniadania netto 2,35 zł
Cena 1 obiadu netto 3,95 zł
Cena 1 kolacji netto 1,60 zł
Razem netto 7,90 zł
Podatek VAT [%] 8 %
Razem brutto 8,53 zł

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości 
oddziałów  (np. likwidacja bądź zwiększenie)?. Jeżeli tak proszę o podanie 
przewidywanego okresu zmiany oraz ilości łóżek.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie przewiduje zmian.

Pytanie nr 13:
Proszę o przekazanie przykładowego jadłospisu dekadowego obowiązującego obecnie 
w szpitalu.
Odpowiedź na pytanie:
Jadłospis w załączeniu.



Pytanie nr 14:
Proszę o informację jakiego okresu czasowego dotyczy podana w formularzu 
ofertowym ilość 10.950 osobodni. Jeżeli miała być szacunkowa ilość osobodni w 
okresie trwania umowy to naszym zdaniem powinno być –180 osobodni dziennie X 
30,5 średniorocznie dni w miesiącu x 32 miesiące (okres trwania umowy) = 175.680.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający błędnie wpisał ilość osobodni w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym:
„10 950 osobodni x ..................... (wartość netto 1 osobodnia) = .............................................
10 950 osobodni x ..................... (wartość brutto 1 osobodnia) = ...........................................”

nadając mu brzmienie:
„175 680 osobodni x ..................... (wartość netto 1 osobodnia) = .............................................
175 680 osobodni x ..................... (wartość brutto 1 osobodnia) = ...........................................”

Poprawiona wersja Załącznika nr 1 w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 15:
Proszę o zmianę zapisu w Projekcie Umowy § 3 ust.1 – niemożliwe jest dostarczenie 
przedmiotu zamówienia w godzinach 7.00- 8.00 na podstawie zamówień 
dostarczonych Wykonawcy do godz. 8.00, chyba, że zamówienie danego dnia dotyczą 
dostawy przedmiotu zamówienia w dniu następnym.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ. Zamówienia danego dnia dotyczą obiadu, kolacji danego dnia oraz 
śniadania dnia następnego.

Pytanie nr 16:
Prosimy o zamianę treści ust. 3 § 5 Projektu Umowy na:
„Wzrost stawki żywienia może nastąpić jedynie raz w roku (począwszy od 1 stycznia 
danego roku), nie więcej niż o wzrost cen wynikający ze średniorocznego wskaźnika 
wzrostu cen wyrobów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego przez Prezesa GUS 
za poprzedni rok kalendarzowy. O powyższym wzroście cen Wykonawca pisemnie 
powiadomi Zamawiającego, w związku z czym może zostać zawarty Aneks do 
umowy. Pierwsza „ waloryzacji” ceny stawki żywieniowej w trybie o którym mowa  w 
niniejszym ust. Może nastąpić począwszy od 1 stycznia 2012 roku”
Oraz dopisanie ust. 7 o treści:
„Po 1 stycznia 2012 r. dopuszcza się również możliwość zmiany wynagrodzenia (cen 
jednostkowych stawki żywieniowej) w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, prowadzących do 
wzrostu cen towarów i usług (tu: objętych przedmiotowym zamówieniem). Strony 
uważają za sytuację nadzwyczajną w szczególności: wzrost minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, co najmniej o 10% w stosunku do wysokości wynagrodzenia 
w dniu zawarcia umowy; taki wzrost cen podstawowych produktów spożywczych 
używanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowej usługi, że wykonywanie tej 
usługi mogłoby przynieść rażącą stratę dla Wykonawcy. Dokonywanie ewentualnych 
zmian wysokości wynagrodzenia za przedmiotową usługę, o których mowa w ust. 10 
będzie następować na zawierający pisemne uzasadnienie wniosek Wykonawcy, w 
drodze negocjacji, w formie aneksu do umowy”.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 17:
Proszę o dopisanie punktu 3 w § 23 Projektu Umowy o brzmieniu:
„Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron za 
3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego”.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:
Jaka obecnie obowiązuje stawka za żywienie za jeden osobodzień?
Odpowiedź na pytanie:

Cena 1 śniadania netto 2,35 zł
Cena 1 obiadu netto 3,95 zł
Cena 1 kolacji netto 1,60 zł
Razem netto 7,90 zł
Podatek VAT [%] 8 %
Razem brutto 8,53 zł



Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: ..................................................................................................................
...

Siedziba: ..................................................................................................................
...

Nr telefonu/ faks: ..................................................................................................................
...

Nr NIP: ..................................................................................................................
...

Nr REGON: ..................................................................................................................
...

Osoba upoważniona 
do podpisywania 
umów:

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

...

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie kompleksowego- 
codziennego i całodobowego- przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek 
oddziałowych oddziałów Szpitala Powiatowego przez okres 32 miesięcy, składamy 
następującą ofertę:

-0 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej;
-1 Oddział Otolaryngologii;
-2 Oddział Chorób Wewnętrznych;
-3 Oddział Położniczo-Ginekologiczny;
-4 Oddział Psychiatryczny;
-5 Oddział Pediatrii z Pododdziałem Patologii Noworodka;
-6 Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej;
-7 Oddział Neurologiczny;
-8 Oddział Udarowy

max 180 pacjentów
Cena 1 śniadania netto ............................... zł
Cena 1 obiadu netto ............................... zł
Cena 1 kolacji netto ............................... zł
Razem netto ............................... zł
Słownie: .....................................................................................................
Podatek VAT [%] ...................... %



Razem brutto ............................... zł
Słownie: .....................................................................................................
175 680 osobodni x ..................... (wartość netto 1 osobodnia) = .............................................
175 680 osobodni x ..................... (wartość brutto 1 osobodnia) = ...........................................

Ogółem wartość zamówienia: ..................................... złotych netto

Słownie:......................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: ..................................... złotych brutto

Słownie:......................................................................................................

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy 
o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................
(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)


