
Świętochłowice, dn. 21.06.2017 r.

WYKONAWCY

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

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach sp.  z  o.o.  informuje o sprostowaniu dwóch
odpowiedzi, jakie pojawiły się na stronie internetowej.

Odpowiedzi

jest:
Pytanie 12
Prosimy o potwierdzenie, że dystrybucją posiłków do pacjenta zajmują się pracownicy Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

powinno być:
Pytanie 12
Prosimy o potwierdzenie, że dystrybucją posiłków do pacjenta zajmują się pracownicy Wykonawcy.

Odp.: Dystrybucją posiłków do pacjenta zajmują się pracownicy Zamawiającego.

Odpowiedzi 1

jest:
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
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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.

powinno być:
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. Zamawiający zaakceptuje
potwierdzenie z PPIS.


