
Świętochłowice, dn. 20.06.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  udziela  odpowiedzi  na
następujące pytania:

Pytanie 1
Na  podstawie  zestawień/statystyk  z  okresu  ostatnich  12  miesięcy  ilu  pacjentów  średnio
miesięcznie  uprawnionych  było   do  otrzymania  drugiego  śniadania  a  ilu  otrzymało
podwieczorek (w podziale na poszczególne miesiące w roku)

Odp.:  Liczba  II  śniadań  i  podwieczorków  waha  się  w  zależności  od  stanu  pacjentów  i
obłożenia oddziałów. 

           Średnie wartości za rok 2016:
           II śniadanie – ok. 1497 miesięcznie
           Podwieczorek – ok. 2535 miesięcznie

Pytanie 2
Na podstawie zamówień/statystyk z ostatnich 12 miesięcy ile posiłków średniomiesięcznie (w
każdym z 12 miesięcy) było zamawianych przez Zamawiającego w ramach programu „Senior
z wigorem”?

Odp.: Statystyki posiłków w programie „Senior z wigorem”:

Miesiąc Ilość posiłków 

Kwiecień 2016 r. 118

Maj 2016 r. 229

Czerwiec 2016 r. 264

Lipiec 2016 r. 252

Sierpień 2016 r. 168

Wrzesień 2016 r. 270

Październik 2016 r. 273

Listopad 2016 r. 204
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Marzec 2017 r. 178

Kwiecień 2017 r. 228

Maj 2017 r. 228

Pytanie 3
Za jaką cenę posiłku netto obecny wykonawca dostarcza posiłki w ramach programu „Senior
z wigorem”?

Odp.:  Obecna cena netto posiłku w ramach programu „Senior z wigorem” wynosi 8,33 zł
netto.

Pytanie 4
Na podstawie zamówień/statystyk z ostatnich 12 miesięcy ile posiłków średniomiesięcznie (w
każdym  z  12  miesięcy)  było  zamawianych  przez  Zamawiającego  w  ramach  programu
„Psychoterapia,  profilaktyka  i  rehabilitacja  uzależnień  od  alkoholu  i  innych  substancji
psychoaktywnych”?

Odp.:  Statystyki  posiłków  w  programie  „Psychoterapia,  profilaktyka  i  rehabilitacja
uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”:

Miesiąc Ilość posiłków 

Kwiecień 2016 r. 111

Maj 2016 r. 55

Czerwiec 2016 r. 73

Lipiec 2016 r. 81

Sierpień 2016 r. 129

Wrzesień 2016 r. 89

Październik 2016 r. 75

Listopad 2016 r. 92

Grudzień 2016 r. 345

Marzec 2017 r. 127

Kwiecień 2017 r. 203

Maj 2017 r. 127

Pytanie 5
Za  jaką  cenę  posiłku  netto  obecny  wykonawca  dostarcza  posiłki  w  ramach  programu
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„Psychoterapia,  profilaktyka  i  rehabilitacja  uzależnień  od  alkoholu  i  innych  substancji
psychoaktywnych”?

Odp.:  Obecna  cena  netto  posiłku  w  ramach  programu  „Psychoterapia,  profilaktyka  i
rehabilitacja  uzależnień od alkoholu i  innych substancji  psychoaktywnych” wynosi
4,81 zł.

Pytanie 6
Do  kiedy  oba  w/w  programy  są  uruchomione  („Senior  z  wigorem”  i  „Psychoterapia,
profilaktyka i rehabilitacja uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”)? 

Odp.: Program „Senior z wigorem” - do 31 listopada 2017 r.
Program „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja uzależnień od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych” - do 31 grudnia 2017 r.

Pytanie 7
Ile obecnie Zamawiający płaci za śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację które
obecny Wykonawca dostarcza pacjentom szpitala?

Odp.: 

Śniadanie 2,04 zł netto

II śniadanie 0,32 zł netto

Obiad 2,97 zł netto

Podwieczorek 0,31 zł netto

Kolacja 1,92 zł netto

Pytanie 8
Na  podstawie  informacji  z  ostatnich  12  miesięcy  ilu  pacjentów  (w  osobodniach)  było
hospitalizowanych w poszczególnych miesiącach (z podziałem na poszczególne miesiące oraz
lokalizację tj. ul. Chorzowska 36 oraz ul. Szpitalna  2)?

Odp.: Średnia ilość osobodni:
           ul. Chorzowska 36 – ok. 4700 miesięcznie
           ul. Szpitalna 2 – ok. 2200 miesięcznie

Pytanie 9
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  zastawa  stołowa  stanowiąca   uzupełnienie  zastawy
Zamawiającego przechodzi na własność Zamawiającego czy też nowy wykonawca kończąc
realizację zamówienia będzie uprawniony do jej zabrania?
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Odp.: Tak, zastawa stołowa stanowiąca uzupełnienie zastawy Zamawiającego przechodzi na
własność Zamawiającego po zakończeniu obowiązywania umowy.

Pytanie 10
Czy  zamawiający  zgodzi  się  i  przekaże  przykładowy  obecnie  realizowany  jadłospis
dekadowy dla  występujących  u  zamawiającego diet  zawierający informację  o  gramaturze
poszczególnych składników posiłków? 

Odp.: Przykładowy jadłospis dekadowy z obowiązującej umowy Zamawiający zamieszcza na
stronie  www.zoz.net.pl (W  aktualnym  postępowaniu  wymogi  dotyczące  posiłków
uległy zmianie)

Pytanie 11
Czy podane w pkt 8 działu „dystrybucja posiłków, odbiór naczyń, odpady” opisu przedmiotu
zamówienia  zał.   nr  1   przez  Zamawiającego  ilości  termosów  stanowią  ilość  termosów
potrzebnych do jednego posiłku (śniadania lub kolacji) czy też podana została ilość termosów
potrzebna łącznie do śniadania i kolacji?

Odp.: Podana została łączna ilość termosów.

Pytanie 12
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Wykonawca  dostarczał  będzie  posiłki  w  termosach/
opakowaniach zbiorczych a porcjowanie na talerze będzie miało miejsce w obrębie oddziałów
szpitala i wykonywane będzie przez personel Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13
Na  jakim  etapie  postępowania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  złożenia  oświadczeń  i
dokumentów opisanych w w pkt 2 i 3  działu „Pracownicy Wykonawcy” opisu przedmiotu
zamówienia zał.  nr 1?

Odp.:  Wykonawca  przedstawi  wymagane  dokumenty  przed  podpisaniem  umowy  z
Zamawiającym.

Pytanie 14
Jakie  wózki  do  dystrybucji  posiłków  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć?
Zamawiający  w  pkt  11  działu  „dystrybucja  posiłków,  odbiór  naczyń,  odpady”  opisu
przedmiotu zamówienia zał.  nr 1 pisze że powinny posiadać liczbę przegródek dopasowaną
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do wielkości pojemników gn na oddziale. Czy zamawiający oczekuje od wykonawcy aby ten
wyposażył oddziały w wózki bemarowe?

Odp.:  Wózek  z  przegródkami  pasującymi  do  rozmiarów  pojemników  GN.  Poniżej
przedstawiono zdjęcie poglądowe.

Pytanie 15
Jeżeli  Zamawiający  oczekuje  wyposażenia  oddziałów  w  wózki  bemarowe  prosimy  o
szczegółowe podanie max ilości pacjentów przebywających na poszczególnych oddziałach
lub podanie parametrów technicznych wózków bemarowych  (np. 2x1/1 Gn, 3x 1/1 Gn) jakie
powinien  zapewnić  wykonawca  –  bez  takich  informacji  wykonawca  nie  jest  w  stanie
oszacować  ilość  oraz  rodzaj  wózków  do  dystrybucji  posiłków  i  tym  samym  właściwie
skalkulować ofertę. 

Odp.: Wózek z przegródkami pasującymi do rozmiarów pojemników GN. Wykonawca jako
profesjonalista sam oceni jaki rodzaj wózków zapewni dla realizowania w prawidłowy
sposób usługi żywienia. Poniżej przedstawiono zdjęcie poglądowe.

Pytanie 16
Na  jakim  etapie  postępowania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  złożenia  oświadczeń  i
dokumentów opisanych w w pkt 2 i 3  działu „Pracownicy Wykonawcy” opisu przedmiotu
zamówienia zał.  nr 1?

Odp.:  Wykonawca  przedstawi  wymagane  dokumenty  przed  podpisaniem  umowy  z
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Zamawiającym.

Pytanie 17
Zamawiający wymaga dodatku warzywnego do każdego śniadania oraz kolacji, jaka powinna
być gramatura takiego dodatku jeżeli do śniadania lub kolacji przewidziany jest już jeden
dodatek np. wędlina czy ser żółty  w ilości 50g? Czy dodatek warzywny powinien wynosić
odpowiednio dla pomidora 100g (1 szt) a dla ogórka, papryki czy rzodkiewki 80g czy też
wykonawca może stosować niższą gramaturę dodatku warzywnego? 

Odp.: Jeżeli wymagany dodatek warzywny będzie stanowił uzupełnienie posiłku jako drugi
dodatek – po 30g.

Pytanie 18
Na podstawie ostatnich 12 miesięcy prosimy o przygotowanie i przedstawienie zestawienia
zawierającego informację ile depozytów zostało przekazanych Zamawiającemu  (z podziałem
na typ I,II,III oraz asortymentowo-ilościowo).

Odp.:  W obowiązującej obecnie umowie określone były tylko depozyty dla pacjentów oraz
depozyty dla pacjentów komercyjnych. W 2016 r. zamówiono: 55 szt. depozytów dla
pacjentów oraz 6 depozytów dla pacjentów komercyjnych.

Pytanie 18
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Prosimy o doprecyzowanie czasu reakcji w
przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zamówieniem a nieprawidłową dostawą – w
punkcie 21 wskazano czas reakcji określony na 30 minut, natomiast w pkt 8 (zamówienie
posiłków) czas reakcji został określony na 45 minut.

Odp.: Zamawiający koryguje błąd pisarski i ujednolica czasy – 30 minut w obu przypadkach.

Pytanie 19
Załącznik  nr  1  –  Opis  przedmiotu  zamówienia  –  Czy wykonawca  będzie  mógł  obciążyć
Zamawiającego  w  przypadku  braku  zwrotu  z  kuchenk  oddziałowych  pojemników
plastikowych z pokrywkami. Jeśli nie – prosimy o określenie kto odpowiadać będzie za zwrot
pojemników, w których będą przekazywane ser, wędliny, jajka itp.

Odp.: Za zwrot pojemników odpowiada oddział, na który pojemniki zostały wydane.

Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie kuchenek oddziałowych w warniki do wody oraz
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czajniki  i  przekazywanie  herbaty w formie  saszetek,  co  w znaczący sposób poprawiłoby
jakość herbaty oraz jej dostępność dla pacjentów.

Odp.: Zamawiający wymaga gotowej herbaty w termosach.

Pytanie 21
Czy  w  zestawieniu  „Wymaganych  gramatur  posiłków”  pkt.  13  wskazano  gramaturę
obligatoryjnego dodatku warzywnego do każdego posiłku, tj. pomidor 100g, ogórek zielony
80g, papryka 80g, rzodkiew 80g?

Odp.:  Jeżeli  wymagany  dodatek  warzywny  będzie  stanowił  uzupełnienie  śniadania  lub
kolacji jako drugi dodatek – po 30g.

Pytanie 22
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w SIWZ pkt 5.1 zdolność techniczna
i zawodowa pkt a referencje uzyskane od Zamawiającego za ostatnie realizowane umowy,
jeśli nie wnosimy o obniżenie kwoty realizowanej lub zrealizowanej usługi odpowiadającej
rodzajem i wartością przedmiotu zamówienia do 500.000,00 zł brutto.

Odp.: Zamawiający obniża wymóg, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 5.1 oraz Rozdziale 7
pkt 7.3 SIWZ, do 500 000,00 zł.

Pytanie 23
Rozdział  7  punkt  7.5  –  Czy  Zamawiający  w  ramach  spełnienia  warunków  punktu  7.5
zaakceptuje  potwierdzenie  z  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  tj,
państwowego organu nadzorującego obrót żywnością i mającego nadzór nad wdrożeniem i
utrzymaniem systemu HACCP, iż  obiekt  Wykonawca posiada wdrożony HACCP. Takowe
potwierdzenie  wydane  przez  instytucję  państwową,  w  jej  rozumieniu  daje  gwarancje
należytego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Pragniemy  nadmienić,  iż  Zamawiający
wyłączając PPIS z grona podmiotów potwierdzających wprowadzenie i stosowanie systemu
HACCP w sposób bezzasadny mógłby ograniczyć krąg wykonawców mogących ubiegać się o
udzielenie zamówienia, a także utrudniający uczciwą konkurencję.

Odp.:  Wykonawca musi mieć wdrożony i  realizowany program HACCP – musi posiadać
Certyfikat Sanepidu.

Pytanie 24
Ze względu na rozbieżność w ilości posiłków pomiędzy SIWZ a formularzem asortymentowo
– cenowym prosimy o wyjaśnienie oraz podanie ilości posiłków z ostatniego roku.
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Odp.: 

Posiłki w roku 2016 Ilość

Śniadanie 78 054

II śniadanie 17 964

Obiad 78 054

Podwieczorek 30 427

Kolacja 78 054

Pytanie 25
Załącznik nr 4 Wzór Umowy – Prosimy o usunięcie zapisu stałości ceny usługi do końca
2018 roku §4 pkt 1 – ze względu na ograniczenie praw Wykonawcy, które zgodnie z zapisami
ustawy  nabywa  automatycznie  w  przypadku  wystąpienia  przesłanek  w  Ustawie  Prawo
Zamówień Publicznych, w tym wzrostu wynagrodzeń pracowników.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis. Otrzymuje on brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości ceny usługi przez 12 miesięcy od
daty podpisania umowy.”
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